
 زا ار نغور رتلیف و هداد رارق کج یور ار وردوخ
 یور یتشن دوجو مدع و ندش هتسب حیحص ظاحل

.  دییامن یسررب ردنلیس هکولب

 رتلیف بصن لحم زا ایآ
؟ دنک یم تشن روتوم نغور، نغور

 

  هدومن تفس زاجم رادقم هب ار رتلیف ادتبا
 هب و هدرک تفس تسد یورین اب ار رتلیف(
 سپس ) دیشکب راچآ رود مراهچ هس هزادنا
 دوجو روتوم رود شیازفا اب و نشور ار وردوخ

 و لرتنک دروم رتلیف فارطا زا ار یتشن
. دیهد رارق یسررب

هلب

ایآ
 زونه قوف شور ماجنا زا سپ

 رتلیف فارطا زا نغور
؟ دنک یم تشن

 وردوخ ریز زا و هدرب الاب کج هلیسوب ار وردوخ
 و لرتنک لیذ لحارم هب هجوت اب ار لتراک

: دییامن یسررب

؟ دوش یم جراخ گنر یبآ دود زوزگا زا وردوخ ندوب نشور ماگنه رد ایآ ؟ دوش یم هدهاشم یزیر نغور زا یراثآ روتوم هظفحمرد ایآ

)A-5(  لتراک  )A-6( گنل لیم هت دمن هساک )A-4( نغور رتلیف )A-1(   پاپوس برد رشاو 

. دنک یم مک نغور وردوخروتوم

)A-7(  گنل لیم ولج دمن هساک

هلحرم رد لتراک یسررب هب 
 )A-5(  دییامن هعجارم .

ریخ

. دش بیع عفر

هلب

 زا ار پاپوس لیم تیعقوم روسنس بصن لحم
. دییامن یسررب و لرتنک نغور تشن مدع ظاحل

ایآ
 لیم تیعقوم روسنس فارطا رد

تیور نغور یتشن پاپوس
؟ دوش یم 

 زا ار روسنس ، هدومن ادج ار روسنس روتکناک
 رود گنیروا سپس ، هدرک جراخ دوخ لحم

. دییامن ضیوعت ار نآ

ریخ

 هلحرم رد نغور یگنشف لحم یسررب هب
)A-3( دییامن هعجارم .

هلب

 زا ایآ
 هکولب یور نغور یگنشف بصن لحم

 هدهاشم یتشن ردنلیس
؟ دوش یم

 و هدومن ادج ار نغور یگنشف روتکناک
 ار نآ سپس دییامن زاب ار نغور یگنشف
رتم مرگولیک 1/8-2/8رواتشگ اب و ضیوعت

. دییامن تفس

ریخ

 )A-4( هلحرم رد نغور رتلیف یسررب هب 
. دییامن هعجارم

هلب

 پاپوس برد رشاو لحم زا ، پاپوس برد فارطا 
 نغور راثآ دوجو ظاحل زا ار نییاپ  و الاب تمس هب

. دییامن یسررب روتوم
 لکش رد پاپوس برد یزیر نغور زا یا هنومن

. تسا هدش هداد ناشن )1( هرامش

ایآ
 نغور یتشن پاپوس برد فارطا

؟ دراد دوجو

 ار پاپوس برد رشاو ، زاب ار پاپوس برد
 هب ار پاپوس برد یاهچیپ و هدومن ضیوعت
رواتشگ  اب  جراخ هب لخاد زا ینوزلح شور
. دییامن تفس رتم مرگولیک 0/5-0/9  

ریخ

 لیم تیعقوم روسنس گنیروا یسررب هب
. دییامن هعجارم )A-2( هلحرم رد پاپوس

ایآ
 نغور وردوخ ، نغور رتلیف ضیوعت زا دعب

؟دنک یم مک

  و هدومن ضیوعت نآ رشاو اب هارمه ار رتلیف
.دیهد ماجنا ًاددجم ار قوف تست شور

 هب ار رتلیف رشاو دیدج رتلیف بصن ماگنه رد
 ار رتلیف سپس هدومن هتشغآ روتوم نغور

. دیدنبب

ریخ

هلب

 ریز زا  و هدرب الاب کج طسوت ار وردوخ ادتبا
 هکولب هب چالک هتسوپ لاصتا تمسق وردوخ

. دیئامن یسررب یتشن دوجو ظاحل زا ار ردنلیس
 لیم هت دمن هساک یتشن )2( هرامش لکش قباطم[

 ادج ینیس یور زا یزیر نغور تروص هب گنل
] تسا هدش صخشم روتوم و سکبریگ هدننک

هلب

 هچباتک39 هحفص رد هک یشور زا هدافتسا اب ار سکبریگ
 وردوخ یور زا  هدش نایب X100RM1B/1/2 یتاریمعت
 و هدرک زاب ار لیویالف و چالک هحفص و کسید ، هدومن زاب
 یسررب نغور تشن ظاحل زا ار گنل لیم هت دمن هساک
. دییامن
 ندرک زاب زا لبق گنل لیم هت دمن هساک زا نغور یتشن (
) تسا هدش هداد ناشن )3( هرامش لکش رد لیویالف

ایآ
 یتشن گنل لیم هت دمن هساک زا

 ؟دراد دوجو نغور

 نایب شور قباطم ار گنل لیم هت دمن هساک
 یتاریمعت هچباتک 41 هحفص رد هدش

X100RM1B/1/2 جراخ دوخ یاج زا 
 هقیقد دنچ سپس.دییامن ضیوعت ارنآ و هدومن

 ار روتوم رود ، هدومن نشور ار وردوخ روتوم
 روتوم و سکبریگ نیب ینیس لحم و هداد شیازفا

. دییامن یسررب نغور تشن ظاحل زا ار

 مک نغور روتوم دمن هساک ضیوعت زا دعب ایآ 
؟ دنک یم

ریخ

 رد گنل لیم ولج دمن هساک یسررب هب
. دییامن هعجارم )A-7( هلحرم

 دیدرگ بیع عفر

ریخ

 نآ ریز زا و هدرب الاب کج طسوت ار وردوخ ادتبا
 ار گنل لیم رس یلوپ تشپ ، روتوم یولج تمسق

. دییامن یسررب نغور یتشن دوجو ظاحل زا

هلب

 لیم یلوپ و هدومن جراخ یلوپ یور زا ار همست
 ار گنل لیم رس هدند سپس ، دییامن زاب ار گنل

 زا ار گنل لیم ولج دمن هساک و هدومن جراخ
. دییامن یسررب یتشن دوجو ظاحل

ایآ
دوجو نغور یتشن دمن هساک لحم زا

؟ دراد

 87 هحفص رد هدش نایب شور قباطم ار دمن هساک
 ضیوعت X100RM1A/1/2  یتاریمعت هچباتک
 هداد رارق دوخ یاج رد ار گنل لیم یلوپ و هدومن
 ار یلوپ چیپ رتم مرگولیک 1/3-1/8  رواتشگ اب و
 دوجو دمن هساک ضیوعت زا سپ . دییامن تفس
. دییامن یسررب و لرتنک ار نغور یتشن

تشذگ زا دعب
هرابود دمن هساک ضیوعت زا تعاس 2 دودح

دییامن یسررب نغور یتشن دوجو ظاحل زا ارنآ
دوجو یتشن ایآ، 

؟ دراد

ریخ

هلحرم رد ردنلیس رس رشاو یسررب هب
 )A-8( دییامن هعجارم .

 دش بیع عفر

ریخ

هلب

)A-3(  نغور یگنشف  )A-8(  ردنلیسرس رشاو)A-2(  پاپوس لیم تیعقوم روسنس گنیروا

هلب

 زا ار ردنلیس هکولب هب ردنلیس رس لاصتا لحم
 یسررب و لرتنک دروم  نغور یتشن دوجو ظاحل

. دیهد رارق

ایآ
 نغور تشن زا یراثآ روکذم لحم رد

؟ ددرگ یم تیور

    یتاریمعت یامنهار رد هک شور اب قباطم ار ردنلیسرس
X100RM1A/1/2 رشاو و هدومن زاب 51 و 28 هحفص 

 اب قباطم ار ردنلیس رس سپس دییامن ضیوعت ار ردنلیسرس
 و هتسب ، یتاریمعت یامنهار نیمه 80 هحفص شور

رواتشگ اب ار ردنلیسرس یاهچیپ
. دییامن تفس رتم مرگولیک 8/3-7/7 

 ، ردنلیس رس رشاو ضیوعت زا دعب ایآ
؟ دنک یم مک نغور روتوم

ریخ

هلحرم رد ردنلیس هکولب یسررب هب
 )A-9( دییامن هعجارم .

)A-9(  ردنلیس هکولب

هلب

 ردنلیس هکولب یور رب نغور یروبع لاناک ریسم
 نغور تشن و یگدروخ کرت دوجو ظاحل زا ار

.دییامن یسررب

رد ایآ
 کرت نغور یروبع لاناک ریسم

 نغور تشن و یگدروخ
؟ دراد دوجو

 هحفص رد هدش نایب شور قباطم ار روتوم
X100RM1A/1/2 یتاریمعت هچباتک 44

 تاعطق ندرک ژاتنومد زا سپ و دینک هدایپ
 ار ردنلیس هکولب 47 هحفص قباطم نآ یور

.دییامن ضیوعت

هلب
ایآ

 روتوم ، ردنلیس هکولب ضیوعت زا دعب
؟ دنک یم مک نغور

ریخ

 .دش بیع عفر

ریخ

 هچباتک رد هدش نایب شور هب ار روتوم نغور راشف
 105 هحفص  X100RM1A/1/2 یتاریمعت

   . دیهد رارق یسررب دروم

ایآ
 رب مرگولیک 3-4 نغور راشف

؟ دشاب یم رتمیتناس
. دییامن ضیوعت ار پمپ لیوا

هلب

ریخ

. دییامن یسررب ار A هلحرم

 دش بیع عفر

ریخ

ایآ
گنر یبآ زوزگا زا یجورخ دود

؟ دشاب یم 

هلب

هلب

 یجورخ دود و هدومن نشور ار وردوخروتوم 
 ندومن اهر و نداد راشف تلاح رد ار زوزگا زا
 رارق یسررب دروم یگدننار ماگنه و زاگ لادپ

. دیهد

 ایآ
 راشف، پمپ لیوا ضیوعت زا سپ
رتمیتناس رب مرگولیک 3-4  نغور

؟ دشاب یم 

ریخ

 یتاریمعت هچباتک رد هدش نایب شور قبط ار وردوخ روتوم
X100RM1A/1/2 هدایپ وردوخ یور زا  47 هحفص 

   و اهنوتسیپ گنیر و اهنوتسیپ 64 هحفص قباطم و  هدومن
 ار اهپاپوس دمن هساک و اهپاپوس قاس و اهپاپوس 57 هحفص

. دیئامن ضیوعت ار اهنآ و هداد رارق یسررب دروم

زا دعب ایآ
  دود زوزگا زا ، قوف دراوم ضیوعت 

جراخ گنر یبآ
؟ دوش یم 

هلب

ریخ

 ، تسا هتفرگ رارق کراپ تلاح رد تعاس کی زا رتشیب وردوخ هک یماگنه ایآ
؟ تسا هدرک هکچ نغور روتوم هظفحمریز

. دییامن یسررب هرابود ار یبای بیع لحارم

 هگن نشور هقیقد دنچ تدم هب ار وردوخ
 برد فارطا و هداد شیازفا ار روتوم رود ،هتشاد
 و لرتنک نغور یتشن مدع ظاحل زا ار پاپوس
. دییامن یسررب

زا دعب ایآ
 روتوم ،پاپوس برد رشاو ضیوعت

؟ دنک یم مک نغور

 هگن نشور هقیقد دنچ تدم هب ار وردوخ
 فارطا و هداد شیازفا ار روتوم رود ،هتشاد
 مدع ظاحل زا ار پاپوس لیم تیعقوم روسنس
. دییامن یسررب و لرتنک نغور یتشن

زا دعب ایآ
 لیم تیعقوم روسنس گنیروا ضیوعت

مک نغور روتوم پاپوس
؟ دنک یم 

 هتشاد هگن نشور هقیقد دنچ تدم هب ار وردوخ
 یگنشف فارطا و هداد شیازفا ار روتوم رود
 و لرتنک نغور یتشن دوجو ظاحل زا ار نغور
. دییامن یسررب

زا دعب ایآ
 نغور روتوم، نغور یگنشف ضیوعت

؟ دنک یم مک

 هتفر وردوخ ریز ، هدرب الاب کج طسوت ار وردوخ
 دوجو ظاحل زا ار نغور یگنشف بصن لحم و

.دییامن یسررب و لرتنک نغور یتشن

 هگن نشور هقیقد 10 لقادح تدم هب ار وردوخ
 هکولب هب ردنلیس رس لاصتا لحم فارطا و هتشاد
 و لرتنک نغور یتشن دوجو ظاحل زا ار ردنلیس

. دییامن یسررب

ریخ

هلب

 و )A-8( و )A-2( و )A-1( لحارم
)A-9( دییامن یسررب ار .

ریخ

 و )A-5( و )A-4( و )A-3( لحارم
)A-6 ( و )A-7( و

 )A-8( و )A-9( دییامن یسررب ار .
. دییامن یسررب ار )B( هلحرم

هلبهلب

یکیناکم متسیس 

(B)  دراد یزوس نغور وردوخ روتوم(A) دراد یزیر نغور وردوخ روتوم

)1( هرامش لکش

ردنلیس هکولب اب لتراک یدنببآ لحم
 دروم ار ) لتراک رود و یلاله یاهرشاو ( 

. دیهد رارق یسررب و لرتنک

 و بسانم یدنببآ رظن زا ار لتراک هیلخت چیپ
. دییامن یسررب و لرتنک نآ چیپ ندوب تفس

 ، کرت هنوگ ره رظن زا ار لتراک هتسوپ 
.دییامن یسررب و لرتنک یگمرفد و یگتسکش

)2( هرامش لکش

یدنببآ لحمرد ایآ
 روتوم نغورردنلیس هکولب اب  لتراک

؟ دوش یم هدهاشم

 یامنهار 98 هحفص رد هک یشور هب ار لتراک
 هدش نایب X100RM1A/1/2  یتاریمعت
 ضیوعت ارنآ یلاله رشاو و هدومن زاب تسا

 لتراک رود، صوصخم بسچ هلیسوب و دییامن
. دییامن بصن هرابود و هدرک یدنب بآ ار

هلب

 زا دعب ایآ
 نآ یدنب بآ و لتراک رشاو ضیوعت

 نغور روتوم
؟ دنک یم مک

هلب

فارطا زا ایآ
هدهاشم یتشن لتراک هیلخت چیپ

؟ دوش یم 

هلب

 0/6 – 0/9 رواتشگ اب  ار لتراک هیلخت چیپ
.دییامن تفس رتم مرگولیک

 ضیوعت ار هیلخت چیپ یتشن دوجو تروص رد 
 رتهب یدنببآ تهج ناکما تروصرد و (دییامن

) دییامن هدافتسا یسم رشاو کی زا

 زا دعب ایآ
 نآ ضیوعت ای و چیپ ندومن تفس

؟ دوش یم تیور روتوم نغور یتشن

هلب

 یگتسکش ، کرت دوجو زا یمئالع ایآ
 لتراک هتسوپ یور رب یگمرفد و

؟ دوش یم تیور

هلب

 یامنهار 98 هحفص رد هک یشور هب ار لتراک
 هدومن زاب تسا هدش نایب X100RM1A/1/2  یتاریمعت

 ضیوعت ارنآ یلاله رشاو ، هدومن نیزگیاج ار ون لتراک ،
 هرابود و هدرک یدنب بآ صوصخم بسچ هلیسوب و دییامن

. دییامن بصن

 زا دعب ایآ
 روتوم نغور یتشن لتراک ضیوعت

؟ دراد دوجو

هلب

(A-5-1)(A-5-2)(A-5-3)

ریخریخ

ریخ

 رد گنل لیم هت دمن هساک یسررب هب
. دییامن هعجارم )A-6( هلحرم

. دش بیع عفر

ریخ

. دش بیع عفر

ریخ

. دش بیع عفر

ریخ

 هلحرم رد لتراک هیلخت چیپ یسررب هب
)A-5-2( دییامن هعجارم .

 هلحرم رد لتراک هتسوپ یسررب هب
)A-5-3( دییامن هعجارم .

 رد گنل لیم هت دمن هساک یسررب هب
. دییامن هعجارم )A-6( هلحرم

)3( هرامش لکش

هلب

 لیم یولج دمن هساک یسررب هب
 هعجارم )A-7( هلحرم رد گنل

. دییامن

 هیحان زا یزیر نغور زا یمئالع ایآ
؟ دوش یم هدهاشم روکذم

هلب

ریخ
 رد گنل لیم ولج دمن هساک یسررب هب

. دییامن هعجارم )A-7( هلحرم

هلب

ریخ

ریخ

هلب

 .دیدرگ بیع عفر

ریخ

هلب

 .دیدرگ بیع عفر

ریخ

 .دیدرگ بیع عفر

هلب

ریخ

هلب

 دش بیع عفر

هلحرم  یسررب هب
 (B)دییامن هعجارم .
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