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أٛاع ٌىِٛٛتي6ٛ.

ِؾتشوات ٌىِٛٛتي7ٛ.

ٌىِٛٛتيٛ تخاس8.

ٌکِٛٛتيٛ تشلی9.

ٌکِٛٛتيٛ تشلی01.

ٌکِٛٛتيٛ ديضي اٌکتشيک11.

ٌکِٛٛتيٛ تٛستيٕي21.

پالتفشَ ِؾتشن ٌىِٛٛتي31ٛ.

ٌىِٛٛتيٛ تشلي ديضٌي41.

ٌىِٛٛتيٛ٘ايثشيذ51.

وؾؼ ٌىِٛٛتي61ٛ.

مشية چغثٕذگي71.

ِماِٚت زشوت81.
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 ِمذِٗ
ساٖ آ٘ٓ تٗ ػٕٛاْ صيش تٕاي تٛعؼٗ وؾٛس٘ا ِيتٛأذ تٗ فٛست يه 

ؽاخـ تغياس ِٕاعة ٔؾاْ دٕ٘ذٖ عياعتگزاسي،  فٕاٚسي ٚ ِذيشيت  
.دس يه وؾٛس تاؽذ

ايٓ فٕؼت زافً تؼاًِ تخققٙاي ِختٍف فٕي، ِذيشيتي ٚ التقادي 
اعت ٚ ٕ٘گاِي ِيتٛأذ تٗ سؽذ فضايٕذٖ ٚ ؽتاتذاس تشعذ وٗ تا 

سٚيىشد يادگيشي عاصِأي، تٙثٛد ِغتّش سا ِّٙتشيٓ ٘ذف خٛد لشاس 
.د٘ذ

ساٖ آ٘ٓ ژاپٓ سا دس تخؼ ِغافشي ٚ ساٖ آ٘ٓ آِشيىا سا دس تخؼ تاس    
ِيتٛاْ اص ِٛفك تشيٓ ساٖ إ٘ٙاي دٔيا ٔاَ تشد وٗ ٘ش دٚ اص ٔيّٗ د٘ٗ 

ِيالدی تا اعتفادٖ اص اٌگٛي فسير خقٛفي عاصي تذْٚ  80
.خذاوشدْ ٔاٚگاْ ٚ ؽثىٗ تٛأغتٕذ تٗ ِٛفميت اعتثٕايي دعت ياتٕذ

دس تخؼ تاس ساٖ إٓ٘ٙاي خقٛفي آِشيىا تا افضايؼ تاس ِسٛسي ٚ 
استماء ِغتّش تىٌٕٛٛژي ٌىِٛٛتيٛ ٚ سفغ گٍٛگا٘ٙاي تٙشٖ تشداسي 
تٛأغتٕذ تٙشٖ ٚسي خٛد سا تقٛست چؾّگيشي تٙثٛد تخؾيذٖ ٚ 

ػالٖٚ تش وا٘ؼ ٔغثي أشژي ٚيژٖ ِقشفي، عشِايٗ دس گشدػ ٚيژٖ 
سا ٔيض ػٍي اٌخقٛؿ دس ٔاٚگاْ وا٘ؼ دٕ٘ذ  ( ٔغثت تٗ گشدػ ِاٌي)

ٚ ػّال تا ايٓ سٚيىشد تٛأغتٕذ تؼشفٗ خٛد سا تٗ ليّت ثاتت ٚ خاسي 
.  وا٘ؼ دٕ٘ذ

وتاب زامش تقٛست خاؿ تشاي آؽٕايي ِذيشاْ ٚ واسؽٕاعاْ  تا  
ٌىِٛٛتيٛ ٔگاؽتٗ ؽذٖ ٚاص آٔدايي وٗ تش اعاط ِياٌؼات تأه خٙأي 
دس وؾٛس٘اي دس زاي تٛعؼٗ آِادٖ تىاسي ِتٛعو  ٌىِٛٛتيٛ ديضي دس 

تٕظش ِيشعذ ( تا تيؾتشيٓ ٚاتغتگی تٗ خاسج)دسفذ اعت  65زذٚد 
.  وٗ ِيتٛاْ آٔشا يىي اص ِّٙتشيٓ گٍٛگا٘ٙاي تٛعؼٗ سيٍي لٍّذاد ّٔٛد

ايٓ وتاب تا ؽٕاعأذْ أٛاع ٌىِٛٛتيٛ، لاتٍيتٙا، ِضايا ٚ ِؼاية ٔغثي اص 
يه عٛ ٚ اؽاسٖ تٗ اخضاء افٍي ٚ ٚيژگيٙاي ػٍّياتي ٚ ِذيشيتي يه 

ٌىِٛٛتيٛ تذٔثاي ايداد يه صتاْ  ٚ دأؼ ِؾتشن تيٓ ِذيشاْ ٚ  
واسؽٕاعاْ اعت تا اص ايٓ ىشيك صِيٕٗ تقّيُ عاصي تٙتشي تشاي 

.ايٓ سوٓ ُِٙ اص فٕؼت سيٍي فشاُ٘ گشدد

ػثاط لشتأؼٍي تيه                                                   
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تاسيخچٗ سا ٖ آ٘ٓ
تاسيخچٗ پيذايؼ زًّ ٚ ٔمً سيٍی تٗ زذٚد چٙاس لشْ پيؼ تش ِی گشدد  .

صِأی کٗ دس آٌّاْ تشای اٌٚيٓ تاس دس ِؼادْ صغاي عٕگ تشای عٌٙٛت 
زشکت اص سيٍٙای چٛتی تشای ٘ذايت اساتٗ ٘ا اعتفادٖ ؽذ ٌٚی دس آْ صِاْ 

.اص عگٙا تشای تاِيٓ ٔيشٚی کؾؾی اعتفادٖ ِيؾذ

  تٗ  1649عپظ تٗ دعتٛس ٍِکٗ اٌيضاتت ايٓ عيغتُ خذيذ دس عاي
أگٍغتاْ ٔيض أتماي يافت پظ اص ِذتی تشای خٍٛگيشی اص فشعايؼ سيٍٙای 
چٛتی سٚی أٙا سا تا ٚسلٗ آ٘ٓ پٛؽأذٔذ ٚعپظ تشای آٔٙا ٌثٗ ای تؼثيٗ 

ِشزٍٗ تؼذی . کشدٔذ کٗ اص خاسج ؽذْ چشش اص سيً خٍٛگيشی ِی کشد
.ؽکً تٛد vاعتفادٖ اص اعة تشای کؾؼ ٚ عٛاس کشدْ سيٍٙای چذٔی 

 سيً ِمؼش 1720دسعايv   ْؽکً تٗ سيً تشخغتٗ تثذيً ؽذ ٚتٗ خای آ
 5ؽکً ِمؼش عاختٗ ؽذٔذ ٚ ىٛي سيٍٙا کٗ اص خٕظ آ٘ٓ تٛدٔذ   vچشخٙا 

.ِتش ؽذ کٗ اٌثتٗ ػّش ايٓ سيٍٙا کٛتاٖ تٛد

  ٗپظ اص کؾف عاختّاْ فٛالداعتسکاَ سيٍٙا امافٗ گؾت ٚػّش آٔٙا ت
دس عاي . گؾت 1435mmعاي افضايؼ يافت ٚفافٍٗ تيٓ دٚ سيً  15

اٌٚيٓ خو آ٘ٓ تا ٔيشٚی اعة تا تقٛية پاسٌّاْ أگٍغتاْ تيٓ  1804
wandsworth    ٚmerstam ساٖ أذاصی گؾت.

 ٛتشای اٌٚيٓ تاس ٚاگٓ تخاس تٛعو  1784دس عاي : تاسيخچٗ ٌٛکِٛٛتي
تا عاخت  1803دس عاي . ِختشع أگٍيغی خيّض ٚات اتذاع گؾت

کيٍِٛتش دس   5/6تٓ تاس دس عشػت  25تٕی تا تٛأائی کؾيذْ  5ٌکِٛٛتيٛ 
عاػت تٛعو سيچاسد تشٚيتيک خو زًّ چذْ دس ِغيش کٛتا٘ی دس خٕٛب  

.  دس آغاص ٌکِٛٛتيٛ سا اعة إٓ٘ی ِی ٔاِيذٔذ . أگٍغتاْ تٗ ساٖ افتاد

 اٌٚيٓ لياس ِغافشی کٗ تا ٌکِٛٛتيٛ زشکت ِی کشد دس ِغيش تيٓ ؽٙش٘ای
تٗ ساٖ افتاد ٚ پيؼ اص ايٓ   1825داسٌيٕگتْٛ ٚاعتاکتْٛ تٛد کٗ دس عاي 

.تشای زشکت دادْ لياس٘ای ِغافشی ّ٘چٕاْ اص اعة اعتفادٖ ِی کشدٔذ

 ِٕچغتش آغاص گؾت، کٗ  -ػٍّيات عاخت ساٖ آ٘ٓ ٌيٛسپٛي  1826دس عاي
.  کيٍِٛتش تٛد 48ىٛي آْ 

 ِغاتمٗ ای  1829تشای عاخت ٌکِٛٛتيٛ ِٕاعة تشای ايٓ خو دس عاي
تشگضاس ؽذ کٗ ؽشايو ِخقٛفی داؽت تشٔذٖ ايٓ ِغاتمٗ ٌکِٛٛتيٛ ساکت 

 16تٓ ٚصْ داؽت ٚتٛأائی زًّ  5/4عاخت اعتيفٕغٓ اص ٔيٛکاعً تٛد کٗ
.آْ کيٍِٛتش تش عاػت تٛد15تٓ تاس سا داؽت ٚعشػت 
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ِؾتشوات ٌىِٛٛتيٛ
 ٌىِٛٛتيٛ٘ا تٗ ػٕٛاْ وؾٕذٖ لياس٘اي تاسي

.ٚ ِغافشي اص ِّٙتشيٓ تدٙيضات زًّ ٚ ٔمً سيٍي ٘غتٕذ     

  ٗٔتشاي اعتفادٖ زذاوثش اص لاتٍيت ٌىِٛٛتيٛ٘ا اِىاْ اتقاي چٕذگا
.دعتگاٖ دس عيغتُ وٕتشي گٕدأذٖ ؽذٖ اعت 6تا  2ٌىِٛٛتيٛ٘ا تيٓ 

 ٘ضاس تٓ الصَ اعت  30تا  5تشاي زًّ لياس٘اي تاسي عٕگيٓ اص
ؽاعي ٌىِٛٛتيٛ اص اعتسىاَ وافي تشاي تسًّ ٔيشٚ٘اي وؾؾي ٚ 

.تٓ تشخٛسداس تاؽذ 450تا  200فؾاسي اص 

 تٛژي ٘غتٕذ ٚ تا تؼذاد   3ٌىِٛٛتيٛ٘ا اغٍة داساي دٚ تٛژي ٚ ٔذستا
.ِسٛس عاختٗ ِيؾٛٔذ 8ٚ اعتثٕائا  6، 4

 ِيٍيّتش اعت ٚ تؼذ اص آْ خيٛه تا ػشك   1435ػشك خو ِتذاٚي
.ٔيض ِٛسد اعتفادٖ ٘غتٕذ 1076ٚ  1676ٚ  1525

سا إٓ٘ٙا ( ِتشوٛساْ)ىٛي ٌىِٛٛتيٛ٘ا تش اعاط تاس ىٌٛي ِداص
 135ِسٛسٖ  6ِساعثٗ ٚ ِٕظٛس ِيگشدد ٚ ٌزا ىٛي يه ٌىِٛٛتيٛ 

داسد   7ٚ ِتش وٛساْ  22.5تٓ دس ؽثىٗ اي وٗ ِسذٚديت تا ِسٛسي 
.  ِتش تاؽذ 20تايذ زذٚد 

 ٓٚاگٓ، تشق ِٛسد  20تا تيؼ اص  5دس زًّ لياس٘اي ِغافشي تي
.ٔياص ٚاگٕٙا اغٍة تٛعو ديضي ژٔشاتٛس٘اي ِغتمً تاِيٓ ِيگشدد

  ٖدس وؾٛس٘ا يي  وٗ لياس٘ای ِغافشی دس ِغيش٘اي وٛتاٖ اعتفاد
ِيگشدٔذ ٌىِٛٛتيٛ٘ا تقٛست دٚ واتيٓ عاختٗ ِيؾٛٔذ وٗ اِىاْ  

.تغييش خٙت زشوت دس صِاْ وٛتاٖ فشاُ٘ گشدد

 ،دس ٌىِٛٛتيٛ٘اي تاسي وٗ دس ِغيش٘اي ىٛالٔي اعتفادٖ ِيؾٛٔذ
.  عشٚيظ تٙذاؽتي ٚ زتي اِىاْ اعتشازت ِٕظٛس ؽذٖ اعت

 ْاعة تخاس،   6000تشاي ٔقة ِٛتٛس٘اي ديضي تضسگتش تا تٛا
٘ضاس تٓ اعتفادٖ  5ٌىِٛٛتيٛ٘ايي وٗ دس زًّ لياس٘اي عٕگيٓ تاالي 

ِيگشدٔذ تا اتؼاد تضسگتش عاختٗ ِيؾٛٔذ ٚ تٗ ّ٘يٓ ِٕظٛس اتؼاد  
.تٍٛٔٙا دس ايٓ وؾٛس٘ا افضايؼ يافتٗ اعت
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ٌىِٛٛتيٛ تخاس
ٍٗاٌٚيٓ ٌکِٛٛتيٛ٘ای ساٖ آ٘ٓ دس دٔيا تٗ ٚعي

ِٛتٛس تخاس تٗ زشکت دس ِی آِذٔذ ٚ تا پاياْ   

. خٕگ خٙأی دَٚ ِتذاٌٚتشيٓ أٛاع ٌکِٛٛتيٛ دس خٙاْ تٛد 

 اٌٚيٓ ٌکِٛٛتيٛ تخاس لثً اص صِاْ اختشاع سعّي ساٖ آ٘ٓ يؼٕي عاي
اتذاع گؾت ِٚذتی صِاْ فشف ؽذ تا ايٓ ٔٛع ٌکِٛٛتيٛ تٗ  1825

.ٌکِٛٛتيٛی کاسا ٚاص ٔظش التقادی لاتً تٛخيٗ تثذيً ؽٛد 

 ٌْکِٛٛتيٛ٘ای تخاس تٗ ٚعيٍٗ ٌکِٛٛتيٛ٘ای تشلی  20دس اٚاعو لش
تمشيثا دس تغياسی اص  60ٚ ديضٌی خايگضيٓ ؽذٔذ ٚدس أتٙای د٘ٗ 

.کؾٛس٘ا ٌکِٛٛتيٛ٘ای تخاس اص سدٖ خاسج گؾتٕذ 

  ٛسکٛسد عشػت دس ايٓ ٔٛع ٌکِٛٛتيٛ٘ا تٛعو ٌکِٛٛتيA4 
pacific   دس ِغيشی دس  1938تٗ خا ِأذٖ اعت کٗ دس عاي

ٚاگٓ تا عشػتی ِؼادي  6أگٍغتاْ تا ؽيثی ِاليُ دس زاي کؾيذْ 
. کيٍِٛتش دس عاػت دعت يافت  203

تٛاْ زذاوثش ٌىِٛٛتيٛ٘اي تخاس تٗ     اعة تخاس سعيذ.

سأذِاْ ٌىِٛٛتيٛ٘اي تخاس تٗ    دسفذ سعيذٖ اعت.

زذاوثش ٔغثت تٛاْ تٗ ٚصْ دس ايٓ ٌىِٛٛتيٛ٘ا تٗ   سعيذٖ اعت.

 ٖوؾؼ زذاوثش ايٓ ٌىِٛٛتيٛ٘ا تٗ    ٚ چغثٕذگي ٔيض تٗ    سعيذ
.اعت
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ٌکِٛٛتيٛ تشلی 

 تٛعو ؽشوت خٕشاي   1895اٌٚيٓ ٌىِٛٛتيٛ تشلي دس خٙاْ دس عاي
.اٌىتشيه ٚاسد خذِت گشديذ

 دسػيٓ زاي کٗ ٘ضيٕٗ تشلی کشدْ خيٛه ٔغثتا تاال ِی تاؽذ ٌٚی
ٌکِٛٛتيٛ٘ا ی تشلی ٘ضيٕٗ تؼّيشات پاييٓ تشی ٔغثت تٗ أٛاع ديضي  

.داسٔذ ٚ ٌزا تشای واس دس ِغيش٘اي پش تشافيه ِٕاعة ِيثاؽٕذ 

 دعتگاٖ اعت 30000تؼذاد وً ٌىِٛٛتيٛ٘اي تشلي دٔيا زذٚد.

 اص وؾؼ تشلی ( 250تاالي عشػت )تّاِي ساٖ إٓ٘ٙاي عشيغ اٌغيش
. اعتفادٖ ِی وٕٕذ

 ٚسکٛسد تاالتشيٓ عشػت يک ٚعيٍٗ ٔمٍيٗ سيٍی تٗ لياس فشأغٛی د
ِيالدی تٗ عشػتی تشاتش  2007تؼٍك داسد کٗ دسعاي  TGVىثمٗ 

km/h 575 دعت يافت  .

 اکْٕٛ اکثش کؾٛس٘ای دٔيا اصعيغتُ تشق تاالعشي ُ٘AC   اغٍة ٚ
تشای أتماي تشق تٗ ٌکِٛٛتيٛ اعتفادٖ  ٌٚت 25000تا ٌٚتاژ 
.  ِيّٕايٕذ

 6ٚ دس ٔٛع  6تٛاْ زذاوثش ٌىِٛٛتيٛ تشلي چٙاس ِسٛسٖ تٗ تاالي 
 24ِگاٚات سعيذٖ ٚ وؾؼ ِذاَٚ  تٗ  تاالتش اص  9ِسٛسٖ تٗ تاالي 

.  سعيذٖ اعت( تٓ 22تا تاس ِسٛسی )تٓ  48ٚ 

تيؾتشيٓ تٌٛيذوتتذگاْ ٌىِٛٛتيٛ٘اي تشلي دس اسٚپا لشاس داسٔذ.

 ٌکِٛٛتيٛ٘ای تشلی تٗ ٚعيٍٗ خيٛه
تشق اص خاسج ؽثکٗ سيٍی تغزيٗ ِی 
ؽٛٔذ کٗ ايٓ خو خاسخی ِيتٛأذ تٗ 

فٛست کاتٍی دس تاالی ٌکِٛٛتيٛ ٚ يا 
.يک خو عَٛ دس کٕاس سيً تاؽذ 
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ٌکِٛٛتيٛ ديضي اٌکتشيک

 عاي  20زذٚد ) 1913اٌٚيٓ ٌکِٛٛتيٛ٘ائ ديضي اٌىتشيه دس عاي
.تٛعو خٕشاي اٌىتشيه ٚاسد تاصاس ؽذٔذ( تؼذ اص ٚسٚد ٌکِٛٛتيٛ تشلی

 دعتگاٖ اعت 90000تؼذاد وً ٌىِٛٛتيٛ٘اي ديضي دٔيا زذٚد.

 ٗ6000ِگاٚات يا  4تيؾتشيٓ تٛاْ ٌىِٛٛتيٛ٘اي ديضي اٌىتشيه ت 
.تٓ سعيذٖ اعت 150ِسٛسٖ تاالي  6اعة دس أٛاع 

 تٓ  80تٓ تٗ زذٚد  35وؾؼ ايٓ ٔٛع ٌىِٛٛتيٛ٘ا تا تاس ِسٛسي
.سعيذٖ اعت% 38ٚمشية چغثٕذگي تٗ 

 عاي گزؽتٗ تمشيثا دٚ  30تٛاْ ٚ وؾؼ ٌىِٛٛتيٛ٘اي ديضي ىي
.تشاتش ؽذٖ اعت

  صِيٕٗ افضايؼ تٛاْ، وؾؼ ٚ مشية چغثٕذگي ٌىِٛٛتيٛ٘اي خذيذ اص
عاي گزؽتٗ، تا اعتفادٖ اص تشاوؾٓ ِٛتٛس٘اي خشياْ  20زذٚد 

.ِتٕاٚب فشاُ٘ ؽذٖ اعت

 ّ٘چٕيٓ تشاي اِىاْ اعتفادٖ اصِٛتٛس٘اي ديضي تضسگتشٚ افضايؼ
ٚصْ ٚ اعتسىاَ ٌىِٛٛتيٛ٘ا اص زذٚد ٔيُ لشْ لثً، تٍٛٔٙا ٚ اتٕيٗ فٕي 
خذيذ تا اتؼاد تضسگتش عاختٗ ؽذٖ أذ ٚ لٛاسٖ تٍٛٔٙا دس ِغيش٘ای پش 

.تشافيک افضايؼ يافتٗ اعت

 ٗٚدس زاٌت  140عشػت زذاوثش ٌىِٛٛتيٛ٘اي ديضي اٌىتشيه تاسي ت
.       سعيذٖ اعت 200ِغافشي تٗ 

 ٌکِٛٛتيٛ٘ای ديضي اٌکتشيک ٔٛػي
ٌکِٛٛتيٛ تشلی ٘غتٕذ کٗ ٚازذ تٌٛيذ 

. أشژی سا تا خٛدؽاْ زًّ ِی کٕٕذ 
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ٌىِٛٛتيٛ ديضي ٘يذسٌٚيه
 اغٍة ٌکِٛٛتيٛ٘ای ديضي ٘يذسٌٚيک اص عيغتُ أتماي لذست

. ٘يذسٚديٕاِيىي تشای تٗ زشکت دس آٚسدْ ٌکِٛٛتيٛ اعتفادٖ ِيکٕٕذ 

 عاي لثً تٗ خذِت گشفتٗ ؽذٔذ 50ّٔٛٔٗ ٘اي اٌٚيٗ افٍي اص زذٚد.

يه ( تٛسن وٕٛستٛس)دس ايٓ ٔٛع ٌکِٛٛتيٛ٘ا اص يک ِثذي گؾتاٚس ٚ
.يا چٕذ وٛپٍيٕگ ٘يذسٌٚيه تشای أتماي لذست اعتفادٖ ِی ؽٛد

  ِٓثذي گؾتاٚس اص عٗ لغّت تؾکيً ؽذٖ کٗ دسْٚ يک ِسفظٗ سٚغ
.لشاس داسٔذ دٚتای ايٓ لغّتٙا دٚاسٔذ ٚيک لغّت ثاتت اعت 

 اعة  5000اعة دس ٔٛع ِأٛسي تا  500تٛاْ ايٓ ٌىِٛٛتيٛ٘ا اص
دس ( ِسٛسٖ 4ِسٛسٖ ٚ دٚ ِٛتٛس دس ٔٛع  6تا يه ِٛتٛس دس ٔٛع )

.ٔٛع افٍي ِتغييش اعت

 ٓلاتٍيت تغييش دٔذٖ دس ايٓ ٔٛع ٌىِٛٛتيٛ٘ا، اِىاْ داؽت
.ٌىِٛٛتيٛ٘اي چٕذ ِٕظٛسٖ سا فشاُ٘ وشدٖ اعت

 ِسٛس ٘غتٕذ ٚ تذٌيً اتقاي ِىأيىي،   6تا  2ايٓ ٌىِٛٛتيٛ٘ا داساي
.ِسٛس٘ا ٔغثت تٗ ُ٘ ٌغضػ ٔذاسٔذ

 ويٍِٛتش دس  220زذاوثش عشػت ػٍّياتي ٌىِٛٛتيٛ٘اي ِزوٛس تا
.عاػت ٔيض سعيذٖ اعت

 اعت% 33زذاوثش مشية چغثٕذگي اٌٚيٗ ايٓ ٌىِٛٛتيٛ٘ا.

  ٓتذٌيً اسٚپايي تٛدْ عاصٔذٖ افٍي عيغتُ أتماي لذست، اي
.  ٌىِٛٛتيٛ٘ا اغٍة دس اسٚپا اعتفادٖ ِيگشدٔذ
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 ٌکِٛٛتيٛ تٛستيٕي
ايٓ ٔٛع ٌکِٛٛتيٛ٘ا کٗ تٗ ِٛتٛس٘ای خت

اص ٔٛع تٛستٛ ؽفت ِدٙض ؽذٖ أذ تؼذ اص خٕگ 

. خٙأی دَٚ دس تشخی اص کؾٛس٘ا ِٛسد تٙشٖ تشداسی لشاس گشفتٕذ 

 يىي اص سٚؽٙاي أتماي لذست دس ايٓ گٛٔٗ ٌىِٛٛتيٛ٘ا  عيغتُ تشلي
اعت وٗ اغٍة دس آِشيىا ٚ سٚعيٗ تىاس تشدٖ ؽذٖ اعت، تٗ ايٓ 

فٛست کٗ تٛستيٓ ژٔشاتٛس سا تٗ زشکت دس ِی آٚسد کٗ ايٓ ژٔشاتٛس 
.  تشوؾٓ ِٛتٛس٘ا سا تغزيٗ ِی کٕذ تا چشخٙا سا تٗ زشکت دس آٚسٔذ 

 سٚػ ديگش أتماي لذست اعتفادٖ اص عيغتّٙاي ٘يذسٚديٕاِيىي اعت
.  وٗ اغٍة دس وؾٛس٘اي اسٚپايي تىاس گشفتٗ ِيؾٛد

 اعة عاختٗ ؽذٖ أذ اِا عشٚ  5000ٌکِٛٛتيٛ٘ای تٛستيٓ گاص تا
أٛاع ) فذای  صيادی تٌٛيذ ِی کٕٕذ ٚ سأذِاْ آٔٙا پاييٓ اعت 

(  دسفذ 33ٚ اوْٕٛ زذٚد  20لذيّي 

 ٗ٘افضايؼ ليّت عٛخت  70پظ اص تسشاْ عٛخت دس د ٚ
ٌکِٛٛتيٛ٘ای تٛستيٓ گاص تٗ دٌيً ٔذاؽتٓ فشفٗ التقادی تٗ تذسيح 

.اص خيٛه خاسج ؽذٔذ 

  ٓدس عاٌٙاي اخيش تا افضايؼ سأذِاْ تٛستيٕٙاي خت اعتفادٖ اص اي
دس خيٛه   240ٔٛع ٌىِٛٛتيٛ تشاي سعيذْ تٗ عشػتٙاي تاال  تا 

  .غيش تشلي تٛيژٖ دس آِشيىا آغاص ؽذٖ اعت
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پالتفشَ ِؾتشن ٌىِٛٛتيٛ
،دس يه ٌىِٛٛتيٛ، ىشازي ٚ عاخت تخؼ ؽاعي

.تذٔٗ ٚ واتيٓ تيؾتشيٓ صِاْ سا خزب ِيّٕايذ 

  يىي اص سٚؽٙاي وا٘ؼ صِاْ ىشازي ٚ عاخت يه ٌىِٛٛتيٛ خذيذ

.اعتفادٖ زذاوثش اص اخضا تىاس سفتٗ دس عايش ٌىِٛٛتيٛ٘ا اعت 

 اغٍة عاصٔذگأي وٗ تٕٛع صيادي دس ِسقٛالت داسٔذ تا اعتفادٖ اص

ايٓ سٚػ ٘ضيٕٗ ٘اي خٛد سا وا٘ؼ دادٖ ٚ أؼياف خٛد سا تشاي 

.تيثيك تا دسخٛاعت ِؾتشياْ افضايؼ ِيذٕ٘ذ

 ،ٌٗٔىِٛٛتيٛ٘اي اٌىتشيىي ٚ أٛاع ديضي اٌىتشيه دس تخؼ ؽاعي ، تذ

.ليؼات ِؾاتٗ داسٔذ% 75تٛژي ٚ تشاوؾٓ ِٛتٛس تا ِيضاْ 

  تا ايٓ ِٕيك ٌىِٛٛتيٛ٘اي اٌىتشيىي عاخت خٕشاي اٌىتشيه دس زذٚد

عي عاي لثً تا اعتفادٖ اص تٛژي، تشاوؾٓ ٚ عايش عيتّٙاي افٍي 

.أٛاع ديضي اٌىتشيه عاختٗ ؽذ

 تؼذادي ٌىِٛٛتيٛ تٗ ؽشوت  2000ساٖ آ٘ٓ يٛٔاْ ٔيض دس عاي

ِگاٚات دس زاٌت ديضٌي، تا   2تّثاسديش عفاسػ داد وٗ تا ٚخٛد تٛاْ 

.ِگاٚات تثذيً ِيؾٛٔذ5أذوي تغييش تٗ ٌىِٛٛتيٛ تشلي تا تٛاْ 

 ِگاٚات  3ايٓ لاتٍيت دس ٌىِٛٛتيٛ٘اي ديضي اٌىتشيه  1376دس عاي

.ِگاٚات ِٕظٛس گشديذٖ اعت 6آٌغتَٛ تشاي تثذيً تٗ تشلي 
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ٌىِٛٛتيٛ تشلي ديضٌي
 ٌىِٛٛتيٛ٘اي تشلي ديضٌي تٗ اْ دعتٗ اص

ٌىِٛٛتيٛ٘اي ديضٌي گفتٗ ِيؾٛد وٗ ػالٖٚ تش اِىاْ واس دس خيٛه غيش 

تشلي، تا اعتفادٖ اص أشژي ؽثىٗ تشلي ِيتٛأذ دس ؽثىٗ تشلي ٔيض تٗ 

.ػٕٛاْ يه ٌىِٛٛتيٛ تشلي تا تٛاْ تاالتش اص ٔٛع ديضٌي  واس وٕذ

 750تا  650يىي اص أٛاع ِزوٛس تا لاتٍيت واس تا سيً عَٛ ٚ ٌٚتاژ 

ٌٚت دس زِٛٗ تشخي ؽٙش٘اي تضسگ آِشيىا اعتفادٖ ِيؾذ تا آٌٛدگي  

ٚ فذا دس ايٓ ِٕاىك وا٘ؼ ياتذ وٗ أٛاع خذيذ آْ تٛعو ؽشوت 

.صيّٕظ ٚ خٕشاي ِٛتٛسص عاختٗ ؽذٖ اعت

ِؾاتٗ ايٓ واس تٛعو صيّٕظ تشاي آفشيماي خٕٛتي أداَ ؽذٖ اعت  .

 ٔٛع ديگش وٗ اخيشا دس آِشيىا اعتفادٖ ِيگشدد ٚ تٛعو ؽشوت

تّثاسديش عاختٗ ؽذٖ ػالٖٚ تش داؽتٓ ِٛتٛس ديضٌي ٚ زتي ِٛتٛس 

ِغتمً ديضٌي تشاي تاِيٓ تشق ٚاگٕٙاي ِغافشي، اِىاْ واس دس ؽثىٗ 

.ويٌٍٛٚت خشياْ ِتٕاٚب سا ٔيض داسد 25تشلي 

 ٌٗىِٛٛتيٛ٘اي ديگش تٛعو ؽشوت وف اعپأيا تٕسٛي ىشازي ؽذٖ و

ِسٛسٖ ٚ دس دٚ ٔٛع  6يا  4تا يه ؽاعي ثاتت ِيتٛأذ تقٛست 

.اٌىتشيىي ٚ ديضي اٌىتشيىي تٌٛيذ گشدد

 ايٓ ٌىِٛٛتيٛ٘ا تا داؽتٓ دٚ عيغتُ وؾؼ ِغتمً ٚ دٚ ديضي ژٔشاتٛس

ِدضا ِيتٛإٔذ دس زاٌت تشٚص خشاتي ِاِٛسيت خٛد سا تا واسايي وّتش 

.   تٗ اتّاَ تشعإٔذ
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ٌىِٛٛتيٛ٘ايثشيذ
 ِيالدي تا 2000ٌىِٛٛتيٛ٘اي ٘ايثشيذ دس عاي

.اعتفادٖ اص تدشتيات خٛدسٚ٘اي ٘ايثشيذ دس لاسٖ آِشيىا ٚاسد تاصاس ؽذٔذ 

  عاخت ايشاْ ٔيض تا اعتفادٖ اص ؽاعي، تٛژي ٚ تدٙيضات ّٗٔٛٔ
دس ّ٘اْ اياَ تا تشاکؾٓ ِٛتٛس خشياْ ِتٕاٚب   12ٌىِٛٛتيٛ٘اي خي 

.سّٚٔايي گشديذ

 ٘ايثشيذ تٗ ِؼٕي دٚ سگٗ اعت ٚ ٚدس فٕؼت خٛدسٚ تٗ ِؼٕي
خٛدسٚ٘ايي اعت وٗ ػالٖٚ تش داؽتٓ عيغتُ أتماي لذست ِؼّٛي ٚ 
ِتذاٚي، تا رخيشٖ أشژي اٌىتشيىي دس زاٌت وُ تاسي ِيتٛإٔذ تخؾي 
.  اص ػٍّيات خٛد سا دس تا اعتفادٖ اص تاىشيٙاي رخيشٖ اي أداَ دٕ٘ذ

 ٘ذف افٍي عاصٔذگاْ ايٓ ٔٛع ٌىِٛٛتيٛ تٛيژٖ دس أٛاع ِأٛسي
وا٘ؼ عٛخت ِقشفي ٚ آٌٛدگي ٘ٛا تٛد ٚ اثش ايٓ الذاَ وا٘ؼ  

.آٌٛدگي ٘ٛا تٛد%  70ِقشف عٛخت ٚ % 30

 ْتا  500دس يه ٌىِٛٛتيٛ ٘ايثشيذ ِأٛسي ِٛتٛس اٌٚيٗ تا تٛا
اعة تا ِٛتٛس٘اي وٛچه ِٛسد اعتفادٖ دس أٛاع اتٛتٛط ٚ  2000

اعة خايگضيٓ ِيگشدد ٚ تذٌيً کٕتشي  500تا  300واِيْٛ تا تٛاْ 
.ِيشعذ% 33تٗ % 26ِغتمً، مشية چغثٕذگی تدای 

  تا ّ٘يٓ ِٕيك دس ِٛاسد تا مشية تاس تيؾتش ِيتٛاْ اص دٚ يا تؼذاد
.تيؾتشي ديضي ژٔشاتٛس اعتفادٖ ّٔٛد

 ٓؽشوت خٕشاي اٌىتشيه دس ٌىِٛٛتيٛ٘اي خذيذ خيٛه افٍي ٔيض اص اي
تىٌٕٛٛژي اعتفادٖ ّٔٛدٖ تٗ ايٓ تشتية وٗ ٌىِٛٛتيٛ٘اي ِؼٌّٛي سا 
تٗ تؼذادي تاىشي رخيشٖ عاص أشژي ِدٙض وشدٖ وٗ دس صِاْ تشِض 

ديٕاِيه تشق زافٍٗ سا دس آٔٙا رخيشٖ ٚ دس صِاْ ؽتاب گيشي اص آْ 
اعتفادٖ ِيّٕايذ ٚ تٗ ايٓ تشتية ػالٖٚ تش فشفٗ خٛيي عٛخت ٚ 

.  وا٘ؼ آٌٛدگي، واسايي ٌىِٛٛتيٛ سا ٔيض تٙثٛد ِيثخؾذ
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وؾؼ ٌىِٛٛتيٛ
 ٛ٘ذف افٍي اعتفادٖ اص ٌىِٛٛتي

.تاِيٓ وؾؼ ِٛسد ٔياص لياس ِيثاؽذ     

اٌٚيٗ، ِذاَٚ ٚ چغثٕذگي: وؾؼ تٗ عٗ ٔٛع افٍي تمغيُ ِيگشدد

 وؾؼ اٌٚيٗ تٗ زذاوثش ٔيشٚيي اؽاسٖ داسد وٗ دس ٌسظٗ ساٖ أذاصي

.لياس اص عشػت ففش تٛعو ٌىِٛٛتيٛ لاتً اػّاي اعت

  ٚ ٖتذٌيً گزسا تٛدْ ايٓ ِشزٍٗ، ٔياص تٗ وؾؼ اٌٚيٗ تاال ِسذٚد تٛد

عيغتّٙا ٚ تدٙيضات تشاي واسوشد ِذاَٚ دس ايٓ ؽشايو ىشازي  

.   ّٔيؾٛٔذ

 وؾؼ ِذاَٚ ٌىِٛٛتيٛ تٗ ٔيشٚيي اؽاسٖ داسد وٗ ِيتٛأذ تقٛست

ِغتّش تٛعو ٌىِٛٛتيٛ تاِيٓ گشدد تذْٚ ايٕىٗ فذِٗ يا خغاستي تٗ 

.تشاوؾٓ ِٛتٛس٘ا، ايٕٛستش يا ژٔشاتٛس ٌىِٛٛتيٛ ٚاسد گشدد

 وؾؼ چغثٕذگي تٗ ِيضاْ ٔيشٚيي اؽاسٖ داسد وٗ تش اعاط مشية

ؽشايو آب ٚ ٘ٛايي لاتً % 99چغثٕذگي تيٓ چشش ٚ سيً دس 

.    دعتياتي اعت

 ِيضاْ تاس لياس٘اي تاسي عٕگيٓ دس ِغيش٘اي تا فشاص ىٛالٔي تش

اعاط زذالً وؾؼ ِذاَٚ ٚ وؾؼ چغثٕذگي ٌىِٛٛتيٛ تٕظيُ 

.ِيگشدد
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مشية چغثٕذگي
ٖمشية چغثٕذگی، افيىان لاتً اعتفاد

.دس زشوت چشش سٚي سيً دس زاٌت وؾؼ اعت 

 ايٓ مشية تش زغة عشػت تغييش ِيّٕايذ ٚ زذاوثش آْ دس عشػت
.ففش ٚ تا افضايؼ عشػت تقٛست تذسيدي وا٘ؼ ِيياتذ

 ٚ چغثٕذگي تا عشػت ٔغثي چشش تٗ سيً ساتيٗ داسد ٚ اتتذا افضايؾي
.تؼذ اص ٔميٗ زذاوثش وا٘ؾي ِيؾٛد

 ٚ ؽشايو آب ٚ ٘ٛايي تاثيش ؽذيذي سٚي ِٕسٕي چغثٕذگي داسد
اعتفادٖ اص ِاعٗ ِيضاْ أشا تا دٚ تشاتش ٚ ٚخٛد سٚغٓ تيٓ چشش ٚ 

.سيً أشا تا ٔقف ِيىا٘ذ

 تٛفيٗ ِيّٕايذ تشاي  660اتساديٗ تيٓ اٌٍٍّي ساٖ إ٘ٙا دس اعتأذاسد
اِىاْ تشدد ِتماتً لياس٘اي عشيغ اٌغيش تيٓ وؾٛس٘ا مشية 

ِٕظٛس گشدد ٚ % 20چغثٕذگي دس عشػت وُ يا دس ٌسظٗ ؽشٚع 
%  9تٗ   300تتذسيح  تا افضايؼ عشػت تقٛست صيش تشاي عشػت 

.وا٘ؼ ياتذ

 ٓمشية چغثٕذگي ِذاَٚ دس ٌىِٛٛتيٛ٘اي ديضي خذيذ تا تشاوؾ
.سعيذٖ اعت%  38ِٛتٛس خشياْ ِتٕاٚب اوْٕٛ تٗ 

 وٍيٗ % 99مشية چغثٕذگي ٌىِٛٛتيٛ٘ا تقٛست ازتّاي تسمك تشاي
. ؽشايو آب ٚ ٘ٛايي اػالَ ِيگشدد

 ػثٛس چشخٙا تش افضايؼ مشية چغثٕذگي تا سفغ سىٛتت ٚ چشتي اثش
ِثثت داسد ٚ ٌزا افضايؼ تؼذاد ٌىِٛٛتيٛ ِيتٛأذ مشية چغثٕذگي 

. ػٍّي سا افضايؼ د٘ذ

 ،دس ؽشايو آب ٚ ٘ٛايی خؾه تا ثاتت تٛدْ ازتّاي ػثٛس ِٛفك
.مشية چغثٕذگي افضايؼ ِيياتذ
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ِماِٚت زشوت
ٔيشٚي وؾؼ ٌىِٛٛتيٛ تشاي غٍثٗ تشِماِٚت

.زشوت لياس ٚ ؽتاب تخؾيذْ تٗ آْ اعتفادٖ ِيگشدد 

 دس فٛست فضٚٔي وؾؼ تٗ ِماِٚت، ؽتاب ِثثت ٚ دس فٛست
تغاٚي ؽتاب ففش ٚ دس فٛست وّتش ؽذْ ٔيشٚ اص ِماِٚت ؽتاب 

.ِٕفي زافً ِيگشدد

  ِماِٚت زشوت لياس ٔاؽي اص ػٛاًِ ِختٍفي اعت ّ٘چْٛ ِماِٚت
چشخؾي چشش ٚ سيً، ِماِٚت ٘ٛا، ِماِٚت فشاص، ِماِٚت لٛط ٚ 

.ِماِٚت تًٛٔ

 تذٌيً اعتفادٖ اص چشش ٚ سيً فٛالدي، مشية ِماِٚت چشخؾي آٔٙا
اعت ٚ ايٓ مشية تا افضايؼ عشػت سؽذ ِيياتذ ٚ  0/001دس زذ 

.دس ٌسظٗ زشوت ٔيض تٗ ِماديش تيؾتشي ِيشعذ

ٖتا افضايؼ تاس ِسٛسي ( ٔغثت ٔيشٚ تٗ ٚصْ)ِماِٚت چشخؾي ٚيژ
.وا٘ؼ ِيياتذ

 ِماِٚت ٘ٛا دس تيٓ عايش ػٛاًِ تيؾتشيٓ عُٙ سا تٛيژٖ دس
.عشػتٙاي تاال تٗ خٛد اختقاؿ ِيذ٘ذ

 ٚ ٚيىي اص ػٛاًِ افٍي ايٓ ِماِٚت تش اعاط عير ِميغ سٚتش
ؽىً عٗ تؼذي آْ اعت وٗ ٘ش لذس ىٛي لياس تيؾتش ؽٛد عُٙ اْ دس 

.وً ِماِٚت ٘ٛا وا٘ؼ ِيياتذ

  افيىان خأثي ٚاگٕٙا  تخؼ دَٚ ِماِٚت ٘ٛا اعت ٚ دس لياس٘اي
ىٛيً  عُٙ تيؾتشي داسد  ٚ تٗ تغييشات ىٌٛي لياس زغاط ِيثاؽذ 
تٗ ايٓ فٛست وٗ ٘ش لذس فافٍٗ دٚ ٚاگٓ تيؾتش تاؽذ يا تدٙيضات  
.صيش ٚاگٓ يىٕٛاختي وّتشي داؽتٗ تاؽٕذ ايٓ ِماٚت افضايؼ ِيياتذ

 ِماِٚت فشاص ِتٕاعة تا عيٕٛط صاٚيٗ فشاص ِيثاؽذ ٚ تٗ اصاء ٘ش
.  دسفذ فشاص ِغيش ِؼادي يه دس فذ ٚصْ لياس تٗ آْ امافٗ ِيگشدد
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تشاوؾٓ ِٛتٛس 
ٌٓىِٛٛتيٛ٘اي تشلي ٚ ديشٌي اص ٌساً ٔٛع تشاکؾ

.  تمغيُ ِی ؽٛٔذ  DC   ٚACِٛتٛستٗ دٚ دعتٗ  

ُ2500اعة، دٚس  1000زذاوثش تٛاْ تشاوؾٓ ِٛتٛسخشياْ ِغتمي ،
.تٓ  ٚصْ اعت 3تا % 28ٔيٛتٓ ِتش ٚ چغثٕذگي  7500گؾتاٚس 

  اعة، دٚس  2000زذاوثش تٛاْ تشاوؾٓ ِٛتٛس خشياْ ِتٕاٚب تا
. اعت% 38ٔيٛتٓ ِتش ٚ چغثٕذگي  10000ٚ گؾتاٚس  3500

 ٚ دس گزؽتٗ اص ياتالأٙاي ٌغضؽي تشاي تىيٗ ِسٛس اعتفادٖ ِيگشديذ
.اوْٕٛ غاٌة تشاوؾٓ ِٛتٛس٘ا تٗ ياتالأٙاي غٍتؾي ِدٙض ؽذٖ أذ

 ويٍِٛتش تش عاػت اص تؼٍيك   140تشاي تشاوؾٓ ِٛتٛس٘ا تا عشػت
دِاغٗ اي اعتفادٖ ِيىٕٕذ ٚ تؼذ اص ايٓ عشػت اص عيغتُ ٔيّٗ ِؼٍك ٚ 

.تشاي عشػتٙاي تاالتش اص تؼٍيك واًِ اعتفادٖ ِيىٕٕذ

ٚعشػت ٌىِٛٛتيٛ سا تغييش  -تا تغييش ٔغثت دٔذٖ ِيتٛاْ ساتيٗ ٔيش
.داد ٚ تٗ عشػتٙا يا ٔيشٚي وؾؼ تاالتش دعت يافت

 ٚ ٔغثت دٔذٖ ِتفاٚت تشاي يه تشاوؾٓ ِٛتٛس زافً مشب وؾؼ
.عشػت سا تغييش ّٔيذ٘ذ

   تا اعتفادٖ اص تشوؾٓ ِٛتٛس٘اي خشياْ ِتٕاٚب تذٌيً عشػت دٚسأي
ٚ ٔيض گؾتاٚس تاالتش ِيتٛاْ ٌىِٛٛتيٛ٘اي ِغافشي سا تٗ فٛست چٕذ 

.ِٕظٛسٖ اعتفادٖ وشد

 ايٓ لاتٍيت دس ٌىِٛٛتيٛ٘اي تاسي ٔيض اِىاْ دعتياتي تٗ عشػتٙاي
(  تذٌيً عيغتُ تؼٍيك تشاوؾٓ ِٛتٛس) 160ٚ زتي  140تاالتش تا زذ 

. سا فشاُ٘ وشدٖ اعت
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تشِض ٌىِٛٛتيٛ
 ٌىِٛٛتيٛ٘ا تشاي وٕذ وشدْ عشػت لياس يا تٛلف

:آْ اص سٚؽٙاي ِختٍفي تشاي تشِض وشدْ اعتفادٖ ِيّٕايٕذ اص خٍّٗ

، تشِض اٌىتشٚديٕاِيه، تشِضِغٕاىيغي، (وفؾي ٚ ديغىي)تشِض افيىاوي
...  تشِض اٌمايي ٚ

 تشِض افيىاوي وٗ ِتذاٌٚتشيٓ ٚ لذيّيتشيٓ سٚػ تشِض اعت تا
اػّاي ٔيشٚ تا ليؼٗ اي عايؾي تٗ چشش ِيثاؽذ وٗ يىي اص خيشات 

ٚ زتي خشٚج ( لفً ؽذْ ٚ تشيذگي)آْ افضايؼ ازتّاي تٛلف چشش 
اص خو اعت ٚ ػالٖٚ تش ايٓ تا اعتفادٖ صياد اص ايٓ تشِض، دِاي  
وفؾٙا يا ٌٕتٙا ٚ ّ٘چٕيٓ چشش ٚ ديغه افضايؼ يافتٗ ٚ مشية 

.افيىان وا٘ؼ ِيياتذ 

 تشاوؾٓ ِٛتٛس٘ا دس صِاْ تشِض تٗ ( اٌىتشٚ ديٕاِيه)دس تشِضديٕاِيه
ژٔشاتٛس تثذيً ؽذٖ ٚ تشق تٌٛيذي تٗ ِماِٚت ِشتٛىٗ تشاي ِغتٍٙه 

%(.20تا مشية چغثٕذگی زذاکثش )ؽذْ اسعاي ِيگشدد

  دس تشخي ٌىِٛٛتيٛ٘اي تشلي اِىاْ تاصيافت أشژي دس ايٓ ِشزٍٗ دس
ٌىِٛٛتيٛ ٚ ؽثىٗ تيؼ تيٕي ؽذٖ ٚ زتي دس ٌىِٛٛتيٛ٘اي ديضٌي 
خذيذ ِيتٛاْ ايٓ أشژي سا تشاي تاِيٓ تشق ٚاگٕٙاي ِغافشي يا 

.ؽاسژ تاىشيٙا اعتفادٖ ّٔٛد

 اثش تشِض ديٕاِيک سا ِی تٛاْ تٗ فٛست يک ٔيشٚی کؾؼ ِٕفی دس
ٔظش تگيشيُ، تشِض ديٕاِيک ٚعيٍٗ ای تغياس عٛدِٕذ تشای کٕتشي 

دس ٚالغ اص تشِض ديٕاِيک تشای ٔگٗ داؽتٓ لياس  . عشػت لياس اعت 
اعتفادٖ ّٔی ؽٛد تٍکٗ دس اکثش ِٛاسد اص آْ تشای اص تيٓ تشدْ ؽتاب 

. زشکتی اعتفادٖ ِی گشدد 
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تٛژي ٚ تاس ِسٛسي
ٗتٛژی تٗ چٙاسچٛتی گفتٗ ِی ؽٛد کٗ ِدّٛػ

.  دستش ِی گيشد تؼٍيك سا  دس صيش ٌکِٛٛتيٛأتماي ٔيشٚ، زشکت ٚ 

  ْٚظيفٗ افٍی تٛژی ٔگٙذاسي چشخٙا ٚ ِسٛس٘ا ٚ ِغتٍٙک کشد
تکأٙا ٚ استؼاؽات تٗ ٚاگٓ يا ٌکِٛٛتيٛ ٚ٘ذايت ِٕاعة تش 

.ٌکِٛٛتيٛ يا ٚاگٓ دس لٛعٙا ِی تاؽذ

   فافٍٗ ِسٛس٘ا دس تٛژي ٌىِٛٛتيٛ تش زغة عشػت زذاوثش ٚ اتؼاد
ِتش ِتغييش اعت ٚ ليش چشخٙا ٔيض  3تا  1/5تشاوؾٓ ِٛتٛس٘ا تيٓ 

.ِتش ِيثاؽذ 1/2تا  1اغٍة تيٓ 

  تشخي تٛژي ٌىِٛٛتيٛ٘ا تشاي تياتك تٙتش دس ِغيش٘اي تا ؽؼاع
لٛط وُ تا لاتٍيت فشِأپزيشي عاختٗ ِيؾٛٔذ وٗ تا ايٓ ٚيژگي ٔٗ 
تٕٙا عاييذگي چشش تٍىٗ عاييذگي سيٍٙا ٚ ازتّاي خشٚج اص خو ٔيض 

.وا٘ؼ يافتٗ  ٚ چغثٕذگي افضايؼ ِيياتذ

 تشاي ايٓ ِمقٛد تشخي  اغٍة عاصٔذگاْ اص عيغتُ سٚغٕىاسي فالٔچ
.چشش اعتفادٖ ِيىٕٕذ

 تذٌيً ٔذاؽتٓ ِغافش دس ٌىِٛٛتيٛ تٛيژٖ دس زاٌت ايغتادٖ يا  دس
.تشدد، اص تٛژيٙاي وح ؽٛٔذٖ دس ٌىِٛٛتيٛ٘ا اعتفادٖ ّٔيگشدد 

 ٚ سيختٗ گشي ... ؽاعي تٛژي دس وؾٛس٘اي آِشيىا، وأادا، اعتشاٌيا
.ٚ دس عايش وؾٛس٘ا تٛيژٖ دس اسٚپا ٚ آعيا خٛؽىاسي ؽذٖ اعت

20غاٌثا تيٓ ( 1435)تاس ِسٛسي ٌىِٛٛتيٛ٘ا دس خيٛه اعتأذاسد 
.تٓ ِتغييش اعت 30اٌي 

 ( 40-35ِٛاسد خاؿ.)
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ؽاعي، لالب ٚ لٛاسٖ
 ٗؽاعي ٌىِٛٛتيٛ٘ا تش اعاط اعتأذاسد اتسادي

.تٓ سا تسًّ وٕذ 200تيٓ اٌٍٍّي ساٖ إٓ٘ٙا تايذ ٔيشٚي فؾاس 

ٚ ِٓيٍيْٛ 1اعتسىاَ ؽاعي ٌىِٛٛتيٛ تايذ ... دس آِشيىا، وأادا، چي
تٓ تاؽذ ٚ ايٓ اِش ٔٗ تٕٙا اِىاْ اتقاي ٌىِٛٛتيٛ٘اي  450پٛٔذ يا  

 20تيؾتشي سا فشاُ٘ ِيىٕذ تٍىٗ زًّ لياس٘اي عٕگيٕتش تا تيؼ اص 
.٘ضاس تٓ سا ٔيض ِّىٓ ِيّٕايذ

 لالب اغٍة ٌىِٛٛتيٛ٘اي اسٚپايي اػُ اص ِغافشي ٚ تاسي اص ٔٛع
صٔديشي اعت دس زاٌي وٗ دس سٚعيٗ ٚ وؾٛس٘اي آعياي ِيأٗ اص 

.تٓ ِيثاؽذ 100تا ظشفيت وؾؼ (  SA3)لالب اتِٛاتيه ٔٛع 

   ،ٓلالب اتِٛاتيه ِتذاٚي دس وؾٛس٘اي وأادا، آِشيىا، اعتشاٌيا، چي
 200اص ٔٛع خأی تٛدٖ ٚ ظشفيت وؾؼ آْ  ... آفشيماي خٕٛتي  ٚ

.تٓ اعت

 ٖوؾٛس٘اي اسٚپايي تشاي عٌٙٛت تشدد لياس٘اي تيٓ اٌٍٍّي اص لٛاس
اعتفادٖ ِيىٕٕذ ٚ ايٓ دس زاٌي اعت وٗ تشخي اص  505-1( گاتاسي)

وؾٛس٘ا ِإٔذ أگٍيظ لٛاسٖ وٛچىتشي داسٔذ ٚ تشخي چْٛ فٕالٔذ اص  
.لٛاسٖ تضسگتش تٙشٖ ِٕذٔذ

 ٚ اص لٛاسٖ ٘اي تضسگتش اص ... دس وؾٛس٘اي سٚعيٗ ، چيٓ، آِشيىا
. اعتفادٖ ِيىٕٕذ 506يا  505-6خٍّٗ 

 ٚ دس تغت ٌىِٛٛتيٛ ػالٖٚ تش وٕتشي اتؼادي ٚ  ٚصٔي، تغت ػٍّىشد
.    ٔيض ِٛسد تٛخٗ لشاس ِيگيشد... لاتٍيت اػتّاد ٚ
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ِٛتٛس ديضي
ِٛتٛس ديضي ٌىِٛٛتيٛ٘اي افٍي غاٌثا داساي

تا  2000عيٍٕذس ٚ تٛاْ  20اٌي  12أٛاع  

.تا تٓ ٘غتٕذ20اعة تخاس تا ٚصْ  6000

 عيٍٕذس ٚ تٛاْ  12اٌي  6ِٛتٛس ٌىِٛٛتيٛ٘اي ِأٛس ٔيض غاٌثا تا
اعة ٘غتٕذ، ٘ش چٕذ دس وؾٛس٘ايي ِإٔذ چيٓ تٛاْ   2000تا  500

تٓ  20000ايٓ ٔٛع ٌىِٛٛتيٛ٘ا تشاي خاتدايي لياس٘اي عٕگيٓ تا 
. اعة تخاس ٔيض سعيذٖ اعت 4000تٗ 

 دس وؾٛس٘اي اسٚپايي وٗ غاٌة ِغيش٘اي تا تشافيه تاال تشلي ؽذٖ أذ
تٓ اعت ٌىِٛٛتيٛ٘اي ديضٌي  500ٚ ٚصْ ِتٛعو لياس٘اي تاسي 

.   اعة داسٔذ 4000تا  2000تٛأي تشاتش 

 ِٛتٛس٘اي ديضي لٛيتش تذٌيً اتؼاد تضسگتش ٚ ٚصْ عٕگيٕتش دس
.ٌىِٛٛتيٛ٘اي لٛاسٖ تضسگ ٚ تاس ِسٛسي تاالتش تىاس تشدٖ ِيؾٛٔذ

 ٚ وؾٛس٘اي آِشيىا، وأادا، اعتشاٌيا، سٚعيٗ ٚ چيٓ تذٌيً گغتشدگي
تٓ ٚ زذاوثش   5000غٍثٗ تشافيه تاسي عٕگيٓ ٚ لياس٘ای تا ٚصْ 

تٓ، ػّذتا اص أٛاع ِٛتٛس٘اي  35تا  25تٓ ٚ تا ِسٛسي  20000
.اعة اعتفادٖ ِيىٕٕذ 6000ٚ  4000لٛي ٚ عٕگيٓ تيٓ 

 ِٛٛتٛس ديضي دس ليّت اٌٚيٗ ٚ ٘ضيٕٗ تؼّيشات ٚ ٔگٙذاسي ٌىِٛٛتي
 1000000عُٙ افٍي سا داؽتٗ ٚ دس ِقشف أشژي عاالٔٗ وٗ تيٓ 

.ٌيتش دس عاي ِيثاؽذ ٔيض تغياس ٔمؼ آفشيٓ اعت 2000000تا 

 يىي اص خقٛفيات ِٛتٛس ديضي وا٘ؼ لذست تا افضايؼ دِا ٚ استفاع
.ٔيض ِيشعذ% 10اعت وٗ ايٓ ٔغثت دس ِٛتٛس٘اي خذيذ تٗ 

 عاي اعت 6تا  4فافٍٗ تؼّيشات اعاعي يه ِٛتٛس ديضي زذٚد      .
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عيغتُ خٕک کاسی
 عيغتُ خٕه واسي دس ٌىِٛٛتيٛ تايذ أشژي زشاستي

آب ِٛتٛس سا  تا تثادي زشاست تا ٘ٛا وا٘ؼ د٘ذ تقٛستي وٗ دِاي     
.دسخٗ تداٚص ّٕٔايذ 80آب ٚسٚدي تٗ ِٛتٛس اص زذاوثش 

  ِْمذاس أشژي دفغ ؽذٖ اص ىشيك آب عيغتُ  خٕه واسي دس زذ تٛا
.ِٛتٛس اعت

 تذٌيً عير ِميغ وٛچه لياس،  سادياتٛس٘ا تقٛست افمي يا ػّٛدي
.ِٛاصي تا خٙت زشوت ٔقة ِيگشدٔذ

 تٗ ِٕظٛس سعيذْ تٗ زذاوثش فشفٗ خٛيي عٛخت، ِٛتٛس٘اي خٕه
واسي ٘يذسٌٚيىي، ِىأيىي  ٚ اغٍة اٌىتشيىي تٗ تؼذاد تيؾتش اص يه 

.ػذد ٚظيفٗ خاتدايي ٘ٛا ساتا دٚس٘اي ِختٍف تش ػٙذٖ داسٔذ

  عيغتُ خٕک کاسی دس ٌکِٛٛتيٛ٘ا تشای خٍٛگيشی اص ايداد
.  اتّغفش واسِيىٕذ  1/5واٚيتاعيْٛ  تست فؾاس تاال تا 

  دس ٌىِٛٛتيٛ٘اي خذيذ تشاي سعيذْ تٗ تٛاْ ٚ سأذِاْ تاالتش اص خٕه
.وٕٕذٖ خذا تشاي خٕه واسي آب آفتشوٌٛش اعتفادٖ ِيؾٛد

  عيغتّٙاي زفاظتي تشاي وا٘ؼ اعتٙالن ِٛتٛس ٚ اخضا آْ، تا
. افضايؼ دِا يا استفاع، زذاوثش تٛاْ ِٛتٛس سا وا٘ؼ ِيذٕ٘ذ

 عيغتُ خٕه واسي آب ٚظيفٗ وا٘ؼ دِاي سٚغٓ سا ٔيض اص ىشيك
(  ٚيغىٛصيتٗ )سادياتٛس ِخقٛؿ تؼٙذٖ داسد تا تٛيژٖ گشأشٚي 

. سٚغٓ وا٘ؼ ٔياتذ



24

تٛستٛ ؽاسژس
تا امافٗ ؽذْ تٛستٛؽاسژس٘ا تٗ ِٛتٛس ديضي

دسفذ 50تا  30ٔٗ تٕٙا تٛاْ ِٛتٛس٘اي ديضي اص  

.امافٗ ِيؾٛد تٍىٗ اص افت لذست ِٛتٛس دس استفاػات ٔيض واعتٗ ِيگشدد 

 اعتفادٖ اص ايٓ عيغتُ وٗ ِشوة اص يه تٛستيٓ دسِغيش گاص٘اي

خشٚخي اگضٚص ٚ يه وّپشعٛس دٚسأي دس ِغيش ٘ٛاي ٚسٚدي تٗ 

٘ضاس دٚس تش دليمٗ ِيثاؽذ، تاثيش صيادي تش  30اٌی  20ِٛتٛس تا 

سأذِاْ واس ِٛتٛس٘اي ازتشالي ٚ تٛيژٖ ٔٛع ديضٌي داؽتٗ ٚ دس زاي 

.زامش اغٍة ِٛتٛس٘ا تٗ ايٓ عيغتُ ِدٙض ؽذٖ أذ

 افضايؼ دِا ٚ استفاع يا افت فؾاس ٘ٛاي ٚسٚدي تٗ ِٛتٛس، دٚس

واسي سٚتٛس ايٓ ٚعيٍٗ سا افضايؼ ِيذ٘ذ ٚ ٌزا دس ؽشايو گشفتگي 

فيٍتش ٘ٛا، دس تًٛٔ، واسوشد چٕذ ٌىِٛٛتيٛ تا ُ٘  ٚ دس استفاػات،  

.افضايؼ دٚس تٛستٛؽاژس ِيتٛأذ فذِاتي سا تٗ آْ تسّيً وٕذ

 تشاي وا٘ؼ ازتّاي فذِات تٗ تٛستٛؽاسژس،  تٛاْ ِٛتٛس ديضٌي سا

تش زغة زذاوثش دٚس سٚتٛس، فؾاس ٚسٚدي ٘ٛا ٚ دِاي خشٚخي 

. اگضٚص وٕتشي ٚ ِسذٚد ِيّٕايٕذ

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Turbocharger.jpg
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عيغتّٙاي زفاظتي
  ًٌىِٛٛتيٛ ٘ا ِؾاتٗ يه ٔيشٚگاٖ ٚ واسخأٗ ِتسشن تذٌي

ِسذٚديتٙاي اتؼادي ٚ ٚصٔي، پيچيذگي صيادي داسٔذ ٚ تا تٛخٗ تٗ 
تؼٛيل ٌىِٛٛتيٛساْ ٚ تؼّيشواساْ ٚ تغييش دائُ ؽشايو واس تست  

.فؾاس ٚ تٕؾٙاي فشاٚأي لشاس داسٔذ

 تٕٛع تدٙيضات ٚ عيغتّٙا، گغتشدگي عاِأٗ ٘اي زفاظتي سا دس
تش داسد وٗ تش اعاط اّ٘يت ٚ زغاعيت عيغتّٙاي ِٛسد زفاظت  

ٚ ِاِٛسيت آٔٙا، تا سٚيىشد٘اي ِتفاٚتي ػًّ وٕتشي سا أداَ  
.ِيذٕ٘ذ

 ٗتشخي اص ايٓ عيغتّٙا دس فٛست سعيذْ ؽاخـ ِٛسد وٕتشي ت
زذٚد ِداص، فمو ٘ؾذاس ِيذٕ٘ذ ٚ تشخي وا٘ؼ لذست ٚ تشخي ٔيض 

.   ػٍّيات سا ِتٛلف ِيىٕٕذ

ريال تٗ تشخي اص آٔٙا اؽاسٖ ِيگشدد:

عيغتُ وٕتشي دِاي ِٛتٛس يا تشأغفٛسِاتٛس1.

عيغتُ وٕتشي دٚس ِٛتٛس ديضي2.

عيغتُ وٕتشي دٚس تٛستٛ ؽاژس3.

عيغتُ وٕتشي فؾاس سٚغٓ  4.

عيغتُ وٕتشي ٘ٛاي فؾشدٖ تشِض5.

عيغتُ وٕتشي دِاي تشاوؾٓ ِٛتٛس6.

عيغتُ وٕتشي خشياْ ٔؾتي تشق ژٔشاتٛس7.

عيغتُ وٕتشي دِاي ياتالاْ عشِسٛس8.

عيغتُ وٕتشي ٌغضػ چشخٙا9.

عيغتُ وٕتشي ٌٚتاژ ٚسٚدي اص ؽثى01ٗ.
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عيغتّٙاي ايّٕي لياس
ٛتشاي ّٔايؼ ٚ ثثت عشػت عيش ٌىِٛٛتي

.اص عيغتُ عشػت عٕح ٚ عشػت ٔگاس اعتفادٖ ِيگشدد     

 ايٓ اِش ٔٗ تٕٙا تشاي وٕتشي ٔسٖٛ ٘ذايت ٌىِٛٛتيٛ تٛعو
.ٌىِٛٛتيٛساْ، تٍىٗ تشاي تسٍيً عٛأر ٔيض زغاعيت تااليي داسد

  ٓاتقاي ايٓ عيغتُ تٗ عايش عيغتّٙاي زفاظتي ٚ وٕتشٌي اّ٘يت اي
.ٚعيٍٗ ِناػف ِيىٕذ

 تا گغتشػ فٕاٚسي ّٔايؼ ِٛلؼيت خٙأي تا اعتفادٖ اصGPS  ٓاي ،
.ٚعيٍٗ دس ٌىِٛٛتيٛ٘ا ٔيض ِٛسد اعتفادٖ ٚعيغ لشاس گشفتٗ اعت

- عيغتُ زفاظت خٛدواس لياس(Automatic Train Protection, ATP  )  دس
ِغيش٘ای پش تشدد ٚ تا عشػت تاال ايّٕی لياس٘ا سا دس تشخٛسد 

.  افضايؼ ِيذ٘ذ

 تا ٚسٚد لياس٘ای عشيغ اٌغيش    1964تا پيؾشفتٙايي وٗ تؼذ اص عاي
تا ٚظيفٗ  ATCفٛست گشفت، عيغتُ ٘اي زفاظت خذيذي ِإٔذ 

ِسافظت لياس دس ِماتً زٛادث ٔاؽی اصغفٍت سإٔذٖ اص ػالئُ ، وٕاس  
.ٚاسد ػشفٗ زًّ ٚٔمً سيٍي ؽذٔذ ... خو تٗ دٌيً عشػت تاال ٚ

  تا فشاُ٘ ؽذْ صِيٕٗ تشدد ِتماتً لياس٘ا دس اسٚپا عيغتُ خذيذ فشاگيش
خايگضيٓ عيغتُ ِزکٛس گشديذ کٗ صِيٕٗ افضايؼ ( ETCS)تا ػٕٛاْ 

. کيٍِٛتش تش عاػت سا ِٙيا ِيّٕايذ 400عشػت لياس٘ا تا 
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خشيذ، ٔگٙذاسي ٚ ػّش

 (ِيٍيْٛ يٛسٚ)ليّت ٌىِٛٛتيٛ تشلي

PEL=W/3+1                              

W =تٛاْ ٌىِٛٛتيٛ سٚي ىٛلٗ چشش تٗ ِگاٚات  

 (  يٛسٚ)ليّت ٌىِٛٛتيٛ ديضٌيPDL=1.2 W

    ٔگٙذاسي ٌىِٛٛتيٛ تشليMEL=0.2 PEL

             ٔگٙذاسي ٌىِٛٛتيٛ ديضٌيMDL=2

يٛسٚ تش ويٍِٛتش

                  عاي 30ػّش ٌىٛ ِٛتيٛ تشلي

                 عاي20ػّش ٌىٛ ِٛتيٛ ديضٌي

  2000دس عاي /+ -% 20اػذاد تا تمشية 

٘ضيٕٗ ٘ا تقٛست ِتٛعو ىٛي ػّش ِيثاؽٕذ، دس ٚالغ تقٛست تغاػذي 
.وٗ دس ٘ش ِشزٍٗ تؼّيشات، يا تاصعاصي وا٘ؼ ِياتذ

LCC  ،يا ٘ضيٕٗ ٘اي ىٛي دٚسٖ ػّش ٌىِٛٛتيٛ ؽاًِ ٘ضيٕٗ ىشازي
.عاخت ٚ ٔگٙذاسي ؽاًِ وٍيٗ ِٛاسد فٛق ِيگشدد

RAMS  ٚ يا ؽاخـ لاتٍيت اػتّاد، آِادٖ تىاسي، تؼّيش پزيشي
.ايّٕي، ٔيض کيفيت ٌىِٛٛتيٛ سا ِؾخـ ِيّٕايذ

 ،ٛآِادٖ تىاسي ٚ لاتٍيت اػتّاد ٌىِٛٛتيٛ تغتگي تٗ ٔٛع ٌىِٛٛتي
.سٚػ تٙشٖ تشداسي ٚ ٔگٙذاسي داسد
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ِقشف أشژي سيٍي
 ٓ٘ضاس ويٍِٛتش دس عاي اعت 250تا  150عيش ٌىِٛٛتيٛ ديضٌي تي.

 ٓ٘ضاس ويٍِٛتش دس عاي اعت 500تا  250عيش ٌىِٛٛتيٛ تشلي تي.

 ِيٍيْٛ ٌيتش اعت  2تا  1ِقشف عاالٔٗ عٛخت يه ٌىِٛٛتيٛ ديضي.

 عي عي تش تٓ ويٍِٛتش خاٌـ،  4ٚ لياس عٕگيٓ  8لياس٘اي تاسي ِؼٌّٛي

.عٛخت ِقشف ِيىٕٕذ

 عي عي تش ٔفشويٍِٛتش،  30ٚ لياس عشيغ   15لياس٘اي ِغافشي ِؼٌّٛي

.عٛخت ِقشف ِيىٕٕذ

  تشاتش سٚػ سيٍي اعت 3ِقشف عٛخت ٚيژٖ خٛدسٚ عٛاسي.

 تشاتش سٚػ سيٍي اعت2ِقشف عٛخت ٚيژٖ اتٛتٛط.

 تشاتش سٚػ سيٍي عشيغ اعت 3ِقشف عٛخت ٚيژٖ ٘ٛاپيّا.

 ٓعي عي تش تٓ  50تا  30تشاي زًّ يه تٓ ويٍِٛتش تٛعو واِيْٛ تي

.  ويٍِٛتش خاٌـ عٛخت ِقشف ِيؾٛد

 لياس٘اي تشلي ٔيض تا فشك ٔغثت تٛاْ تٗ ٚصْ ِغاٚي زذٚد عٗ تشاتش تشق

(ٚات عاػت دس ِماتً عأتيّتش ِکؼة)ِقشف ِيىٕٕذ 

تا افضايؼ ٔغثت تٛاْ تٗ ٚصْ ٚ عشػت،  أشژي ِقشفي افضايؼ ِياتذ.
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٘ضيٕٗ ٘اي خأثي

يىي اص ِّٙتشيٓ دغذغٗ ٘اي دٌٚتٙا وا٘ؼ

٘ضيٕٗ ٘اي خأثي زًّ ٚ ٔمً اص خٍّٗ تقادفات،   

.اعت... آٌٛدگي ٘ٛا، اتالف ٚلت، تغييش آب ٚ ٘ٛا ٚ

 ِيٍياسد يٛسٚ يا زذٚد   530تشاتش 2000٘ضيٕٗ ٘اي خأثي دس عاي
.اص دسآِذ ٔاخاٌـ وؾٛس٘اي اسٚپايي سا تٗ خٛد اختقاؿ داد% 5

 تيؾتشيٓ عُٙ دس ايٓ ٘ضيٕٗ ٘ا تٗ خٛدسٚ٘اي عٛاسي ؽخقي ٚ دس
.ِشزٍٗ تؼذ تٗ زًّ ٚ ٔمً ٘ٛايي تاص ِيگشدد

 ٔغثت وؾتٗ ٘اي خادٖ اي تٛعو خٛدسٚ٘اي عٛاسي ؽخقي ٔغثت
تش اعاط )تشاتش اعت 60تشاتش ٚ دس ايشاْ زذٚد  20تٗ سيً زذٚد 

(.  ٔفش کيٍِٛتش يکغاْ

 ٗوؾٛس٘اي اسٚپايي تش اعاط ِياٌؼات أداَ ؽذٖ دس ايٓ اتسادي
تشاي وا٘ؼ ايٓ ٘ضيٕٗ ٘ا عياعتٙايي سا اتخار وشدٖ أذ وٗ ِّٙتشيٓ 

.آٔٙا افضايؼ عُٙ زًّ ٚ ٔمً سيٍي اعت

 تشاي کّک تٗ ِذيشاْ ٚ تقّيُ گيشٔذگاْ، لٛأيٕي دس ايٓ وؾٛس٘ا
تشاي ِساعثٗ اسصػ التقادي خاْ أغأٙا ٚمغ ؽذٖ اعت وٗ تش 

.  ِيٍياسد تِٛاْ ِتغيش ِيثاؽذ 2اعاط ِساعثات آِاسي  تا  زذٚد 

 َتشاي ِساعثٗ اسصػ ٚلت ِغافشيٓ ٔيض تشسعيٙا ٚ ِساعثاتي أدا
يٛسٚ تش ٔفش عاػت تذعت  20ؽذٖ اعت وٗ اسصػ تمشيثي ِتٛعو 

.  ِيايذ
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تٙشٖ تشداسي ٚ تٙشٖ ٚسي

  ٘ذف اص واسوشد ٌىِٛٛتيٛ خاتدايي تاس ٚ ِغافش اعت ٚ ٘ش لذس ٚازذ

ايٓ خاتدايي دس صِاْ وٛتا٘تش ٚ تا أشژي وّتش أداَ ؽٛد خٕثٗ 

.التقادي ٚ تٙشٖ ٚسي ٌىِٛٛتيٛ تيؾتش ِيگشدد

 افضايؼ تٙشٖ ٚسي ٌىِٛٛتيٛ ِيتٛأذ افضايؼ تٙشٖ ٚسي ٚاگٕٙاي

.تاسي ٚ ِغافشي سا ٔيض تذٔثاي داؽتٗ تاؽذ

  دس فٛست وا٘ؼ ٔغثت تٛاْ تٗ ٚصْ يا تٗ تياْ ديگش تؼذاد

ٌىِٛٛتيٛ دس لياس، تا ٚخٛد افضايؼ تٙشٖ ٚسي ٌىِٛٛتيٛ، تٙشٖ ٚسي 

.ؽثىٗ وا٘ؼ ِياتذ

 ًتايذ تٛخٗ گشدد وٗ ٘ذف تٙشٖ ٚسي زقٛي تيؾتشيٓ خشٚخي تٗ و

ٚسٚدي يا عشِايٗ گزاسي اٌٚيٗ اعت ٚ ٌزا دس ِغيش٘اي تا تشافيه تاال  

تٙشٖ ٚسي ؽثىٗ ٚ دس ِغيش٘اي تا تشافيه ِتٛعو ٚ وُ، تٙشٖ ٚسي 

.ٌىِٛٛتيٛ ِيتٛأذ اٌٚٛيت ياتذ

 دس تّاِي ِٛاسد تشآٚسد اٌٚيٗ تايذ تا ِساعثات دليك ليؼي ٚ ٔٙايي

.گشدد

 ْدس ؽىً صيش تاثيش عشػت زذاوثش ٚ ٔغثت تٛاْ تٗ ٚصْ دس صِا

.ويٍِٛتشي ِؾا٘ذٖ ِيگشدد 1000عيش لياس ِغافشي دس ِغافت 

 ًتاثيش وا٘ؼ صِاْ عيش تش وا٘ؼ ليّت تّاَ ؽذٖ زًّ ِغافش تذٌي

.   عيش عاٌيأٗ تيؾتش ٚاگٓ اص ٔتايح افضايؼ تٛاْ ٌىِٛٛتيٛ اعت
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ٔاٚگاْ سيٍي 660تش اعاط اعتأذاسد  

تايذ تشاي تشدد ِتماتً دس وٍيٗ وؾٛس٘اي 

:اسٚپايي ٚيژگيٙايي داؽتٗ تاؽذ اص خٍّٗ 

540ٚ  453: اعتأذاسد٘اي عيغتُ تشِض ػثاستٕذ اص

641-ؽشايو عيغتُ ٘ٛؽياسي اتِٛاتيه

734- عيغتّٙاي عيگٕاٌيٕگ عشيغ اٌغيش

اعتأذاسد خشٚج اص خو

 651کاتيٓ اعتأذاسد  ٚ

 تغت ٚ تاييذ ٔاٚگاْ سيٍي اصتؼذ ايّٕي تش اعاط
يا اعتأذاسد٘اي ٘ش وؾٛس أداَ  518اعتأذاسد 

.ِيگشدد

 ٖ505-1( گاتاسي)لٛاس

 615ٚ تٛخی  566اعتسکاَ ؽاعی

 812چشش

 ايضٚ 3046کا٘ؼ لذست ِٛتٛس

اعتأذاسد٘ای ٌىِٛٛتيٛ
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ٌىِٛٛتيٛ ىي دٚ لشْ گزؽتٗ ؽا٘ذ تغييشات

.صيادي دس صِيٕٗ ٘اي ِختٍف تٛدٖ اعت 

 ٌىِٛٛتيٛ٘اي اٌىتشيىي چٙاس ٚ ؽؼ ِسٛسٖ تا اعتفادٖ اص تىٌٕٛٛژي
تٗ تٛاْ تيؼ ( IGBT)تشاوؾٓ ِٛتٛس٘اي  ِتٕاٚب ٚ ايٕٛستش٘اي 

.تٓ سعيذٖ أذ 50ٚ  25ِگاٚات ٚ وؾؼ ِذاَٚ  9ٚ  6اص 

 ْاعة تٗ  6000ٌىِٛٛتيٛ٘اي ديضٌي ٔيض تا ايٓ تىٌٕٛٛژي تٗ تٛا
.تٓ سعيذٖ أذ 75وؾؼ ِذاَٚ تيؼ اص 

 ٗدس  250زذاوثشعشػت ػٍّياتي ٌىِٛٛتيٛ لياس٘اي ِؼٌّٛي ت ٚ
(.تا أٛاع خٛدوؾؼ400تا  360) سعيذٖ 350لياس٘اي عشيغ تٗ 

 ٓلاتٍيت اػتّاد ٌىِٛٛتيٛ٘اي اٌىتشيىي تا زذي تاال سفتٗ وٗ فافٍٗ تي
.ِيٍيْٛ ويٍِٛتش سعيذٖ اعت 1خشاتيٙا تٗ تيؼ اص 

 ؽشوتٙاي عاصٔذٖ تؼّيشات ٚ ٔگٙذاسي ٌىِٛٛتيٛ سا ٔيض تا تؼٙذ
.لاتٍيت اػتّاد ٚ آِادٖ تىاسي تؼٙذٖ ِيگيشٔذ

 ٓمشية چغثٕذگي ٌىِٛٛتيٛ٘اي ديضٌي عٕگيٓ تا تشاوؾAC   اص
.دسفذ سعيذٖ اعت 38تٗ  70دس د٘ٗ  20زذٚد 

چغثٕذگی ٌکِٛٛتيٛ٘ایDC  ٗسعيذ% 33ٚ دس ٘ايثشيذ تٗ  28ت.

  اعة ٚ عشػت  5000تٛاْ ٌىِٛٛتيٛ٘اي ديضي ٘يذسٌٚيه تٗ زذٚد
.سعيذٖ اعت 220ايٓ ٔٛع تٗ 

 گغتشػ عيغتّٙاي تشِضاٌىتشٚٔيِٛاتيه( ِٕاعثتLOCOTROL)

ٚ گغتشػ يافتٗ أذ... ٌىِٛٛتيٛ٘اي ٘ايثشيذ، تشلي ديضٌي، گاصعٛص .

 عيغتّٙاي تؾخيـ ِٛلؼيت (GPS ) ايّٕي لياس ٚ (ETCS  )
.فشاگيش ؽذٖ اعت(   WSMS)ّٔايؼ ٚمؼيت وٕاس خو 

ٖعير آٌٛدگي ِٛتٛس٘اي ديضٌي تٗ زذ اعتأذاسد سٚص دٔيا سعيذ.

تثذيً التقادي ٌىِٛٛتيٛ٘اي ديضي اٌىتشيه تٗ تشلي ِيغش ؽذٖ اعت  .

سٚٔذ تىٌٕٛٛژي  


