
 ؟ چیست ذَزرٍ

 طَری یىسیگز با ارتباط ٍزر ذاظ باًظن وِ باضس هی هرتلف ضسُ لطعات،طزاحی اس ای هجوَعِ ذَزرٍ

 ظاّزی ضىل بِ ٍلتی بٌابزایي. ًوایٌس هی تاهیي را ًظز هَرز ّسف وِ اًس گزفتِ لزار طَری ّن وٌار

 وٌار زر لطعِ 13000 هتَسط طَر بِ ذَزرٍ زاذل زر ٍلی بیٌین هی فلش تعسازی فمط وٌین هی ذَزرًٍگاُ

  لطعات ایي زلت وِ است حالی زر ایي ٍ باضس هی هتحزن لطعِ 1500 تعساز ایي اس وِ گزفتِ لزار  ّن

 گزفتِ بىار... ٍ رًگیي،فَالز،همَا فلشات اس وِ هازُ ضػت حسٍز هجوَعِ ایي زر ٍ  رسس هی هتز هیلی 01/0

 ، وزز تمسین بسًِ ٍ ضاسی ، لسرت اًتمال لسرتف تَلیس:  اغلی گزٍُ 3 بِ تَاى هی را ّا ذَزرٍ است، ضسُ

 اًزصی است ایي اش ٍظیف لسرت تَلیس گزٍُ هثال زارًس، را ذَز ٍظایف ذاظ ضزایط  بٌا ّزوسام وِ

 بِ ذَزرٍ یه عوز وِ است ایي ّا ذَزرٍ زر زیگز وٌس،ًىتِ هی تبسیل هىاًیىی اًزصی بِ را بٌشیي ضیویایی

 وِ است لسرت اًتمال گزٍُ زیگز ،گزٍُ است  هسافت  هتز ویلَ 15000 پیوَزى با یا سال 8 هتَسط طَر

 والچ ، گیزبىس یا زًسُ جعبِ اس است ضاهل وِ زّس هی اًتمال چزذْا بِ را هَتَر تَلیسی لسرت آى ٍظیفِ

 ... ٍ تزهش ،

 لسوت اس است ضاهل وِ است ذَزرٍ ًَساًات وززى تحول ٍ سزًطیٌاى ٍسى تحول وِ بسًِ ضاسی گزٍُ

 : ّای

 بِ ّا باطزی اس ذَزرٍ زر...  ٍ ٍفزهاى ّسایت گزٍُ اطاق، ٍ بسًِ چزذْا،گزٍُ گزٍُ تعلیك، ٍ بٌسی فٌز گزٍُ

 .هیزسس 30000 بِ زٍبل وَئل ّواى یا تزاًس ٍسیلِ بِ وِ است ٍلت 24  ٍ 12 ّای ٍلتاص تزتیب

 باعث وِ چزخ بسٍى یا چزذسار ٍسیلِ ًَع ّز ولی طَر بِ ٍ هیباضس vehicle ولوِ تزجوِ ذَزرٍ اغل زر

 ، هَتَرسیىلت ، زرضىِ ، زٍچزذِ)  هاًٌس هیطَز ًاهیسُ ذَزرٍ ضَز بار یا اًساى جابجایی زر سَْلت

 ذَز ًیزٍی وِ ّستٌس ای ًملیِ ٍسایل بیطتز ذَزرٍ اس هٌظَر اهزٍسُ البتِ...( ٍ ّلیىَپتز ٍ َّاپیوا ، اتَهبیل

 گزچِ( هیطًَس حذف... ٍ گاری ٍ زرضىِ ٍ زٍچزذِ ًتیجِ زر وِ)  ًویىٌس تاهیي حیَاى یا اًساى اس را

 ٍسیلِ یعٌی وِ هیباضس Automobile ولوِ اًگلیسی هعازل فارسی سباى زر ذَزرٍ اس هٌظَر بطَرعام

 ...(ٍ ّا واهیَى ، سَاری اتَهبیلْای ، لطار هثل)  هىاًیىی لسرت هَلس یه با سهیٌی هتحزن چزذسار

 ّلی ٍ َّاپیوا زرهَرز اهىاى زرغَرت اگزچِ هیباضس اذیز تعزیف ذَزرٍ اس ها هٌظَر ایٌجا زر حال بْز

 .ضس ذَاّس غحبت ًیش وَپتز

 ٍ سازُ بطَر گاّی فمط بطَز غحبت واهل ٍ زلیك بطَر اتَهبیل تاریرچِ اس وِ ًیست لزار ایٌجا زر

 ظاّزا اها بسّس اًجام را وار ایي( اتَهبیل تارید) بَز لزار زیگز ٍبالي یه زر زیگزی ضرع البتِ.  هرتػز



 ایي هایلٌس وِ وساًی بزای جا بٌابزیي ، است وززُ تعطیل را ٍبالگص وَتاُ هست یه اس بعس زالیلی بِ وِ

 (زازم اًجام رٍ وار ایي ذَزم ّن ضایس زًٍِ هی وی. ) است باس واهال بسٌّس اًجام را وار

 

 ّا ذَزرٍ بٌسی زستِ

 اس عبارتٌس رٍضْا ایي هعزٍفتزیي وِ هیگیزز لزار استفازُ هَرز ّا ذَزرٍ بٌسی زستِ بزای هرتلفی رٍضْای

 : اس عبارتٌس

..(  - گاسٍییل – بٌشیي)  سَذت ًَع ًظز اس بٌسی زستِ( سَس بزٍى – سَس زرٍى)  هَتَر ًَع اس بٌسی زستِ

 بار حجن یا هسافز تعساز ًظز اس بٌسی زستِ(  زٍسهاًِ – سهاًِ چْار)  هَتَر واری سیستن ًظز اس بٌسی زستِ

..( ٍ هٌظَرُ چٌس – بیاباًی – ضْزی)  استفازُ هَرز هحل ًظز اس بٌسی زستِ( سٌگیي.....  سبه - سَاری) 

 ....ٍ...(  ای ستارُ – ذَرجیٌی یا ضىل ٍی – ذَابیسُ – ذطی یا ایستازُ)  هَتَر ضىل ًظز اس بٌسی زستِ

 ابتسا زر بٌابزایي زارز ٍجَز ّا ذَزرٍ بٌسی زستِ بزای سیازی بسیار رٍضْای هیگززز هالحظِ وِ ّواًطَر

 گیزز لزار بزرسی هَرز ّا ذَزرٍ بیي هطتزوات هیطَز سعی

 ذَزرٍ لسوتْای بٌسی زستِ

 اجشاء با آضٌایی سَْلت بزای. هیباضس( لطعِ ّشار 20 تا 10 بیي)  لطعِ سیازی تعساز زارای ذَزرٍ ّز

 السم(حزوت بزای السم ًیزٍی تَلیس هثال)  هطتزن ّسف یه بِ رسیسى بزای وِ لطعاتی هعوَال ذَزرٍّا

 هیىٌٌس بٌسی زستِ سیز بػَرت را ذَزرٍّا هعوَال. هیسٌّس لزار زستِ یه زر را وٌٌس وار ّن وٌار زر است

 . بزلی تجْیشات ، چزذْا ٍ فزهاى ، بسًِ ٍ ضاسی ، تعلیك ، لسرت اًتمال ،( لسرت هَلس) هَتَر

 هیگززز ضاهل را ذَزرٍ هَتَر فمط لسرت هَلس زستِ

 است(  gear box – بىس گیز)  زًسُ جعبِ ، والچ:  ضاهل لسرت اًتمال زستِ

 هیباضٌس زستِ ایي جزء ذَزرٍ ّای فٌزبٌسی:  تعلیك زستِ

 بزای هىاًیست بسًِ ٍ هیطًَس ًػب ضاسی رٍی ذَزر ی ّا سیستن هجوَعِ هعوَال:  بسًِ ٍ ضاسی

 بار حول یا هسافز جابجایی

 چزذْا ٍ بٌسی فزهاى اّزهْای ٍ فزهاى جعبِ ضاهل: چزذْا ٍ فزهاى



 ..... جزلِ ، ضارص سیستن ، اًساسی راُ سیستن ، باتزی هجوَعِ ضاهل: بزلی تجْیشات

 

 

 

 


