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 رهاظ افرص و هتشادن یتارییغت ینف شخب رد هتبلا هک تسا هدرک رازاب ی هناور ار VX-L ودارپ زا یتفیل سیف اریخا اتویوت
.تسا هدش یتارییغت شوختسد نآ

 هب دوخ J۱۵۰ لسن اب هک تسا یپایپ لاس ۹ رضاح لاح رد و تسا فورعم الاب رمع لوط و یتخس ناج هب وردوخ نیا
.تسا هدرک هبرجت ار دوخ تفیل سیف نیمود ۲۰۱۸ لاس رد الاح و ددرگ یم هضرع اتویوت نایرتشم

 تسا نیباک لخاد رد یژولونکت حطس نیرخآ زا هدافتسا مدع ، دوش یم دراو ینپاژ یاه وردوخ رتشیب هب هک یداریا امومع
 و ینف ثحب هب رتشیب ینپاژ گرزب نازاس وردوخ هک میشاب هتشاد هجوت دیاب اما .تسین ینثتسم هدعاق نیا زا زین اتویوت هک
.وردوخ نوریب و لخاد رد زورب یاه قرب و قرز و اه یژولونکت زا هدافتسا ات دنزادرپ یم وردوخ یرازفا تخس یاه تیلباق

 اهاگ و تدم ینالوط یاه رفس رد یتحار راظتنا دوخ یوردوخ زا هدننک فرصم رادیرخ کی ناونع هب هک میریگب رظن رد دییایب
 تخس طیارش رد یراگدنام و الاب نانیمطا تیلباق اب ییوردوخ لابند هب امش دروم ود نیا زا کی ره رد ایآ . میراد ار دورفآ
؟؟دیاین ناگدننک فرصم راک هب اهنآ زا یرایسب تسا نکمم هک ییاه قرب و قرز زا رپ ییوردوخ ای دوب دیهاوخ ار

.تسامش یارب یبسانم رایسب ی هنیزگ ودارپ اتویوت دیتسه لوا ی هتسد وزج امش رگا
 اتویوت هک تسا لیلد نیمه هب و دننک یم باختنا ار مود هنیزگ مدرم هک تسا حضاو ودارپ یالاب تیبوبحم هب هجوت اب
 نیا هک یلاحرد .دنک یم هدافتسا ودارپ یارب یتنس کیتاموتا هتعرس ۵ سکبریگ نینچمه و D-۴D هنارشیپ زا نینچمه
 تامیظنت هک یتروصرد هتعرس ۵ یاه سکبریگ اما میتسه هتعرس ۱۰ یتح و ۹ ،۸ ،۷ ،۶ یاه سکبریگ هضرع دهاش اهزور
 ۱۰ یعون هب نیگنس یاه هدند نتفرگ رظن رد اب سکبریگ نیا هتبلا و ؛تشاد دنهاوخ یبسانم دربراک دنشاب هتشاد یحیحص
.دوش یم بوسحم هتعرس

اه بلق بوبحم VX-L ودارپ زورکدنل اتویوت یصصخت یسررب



 رگید زا .تسا تکاس ًاتبسن زین رتالاب یاه تعرس رد یتح و هدوب فورناس یاراد درادناتسا تروص ودارپ زا هخسن نیا
 عوبطم هیوهت متسیس ،روک طاقن رادشه ،نیبرود ،یا هراوهام یربوان متسیس هب ناوت یم VX-L لدم درادناتسا تازیهجت
.درک هراشا …و LED یولج یاه غارچ ،یا هیحان هس

 D-۴D هنارشیپ اما دوب دهاوخن یساسا روتکاف کی عیرس یریگ باتش دینک یگدننار اقیرفآ نوچمه یروشک رد هک ینامز
.دروآ یم ناغمرا هب ودارپ یارب ار ییالاب یشک کدی تیفرظ دراد یرتم نوتوین ۴۰۰ رواتشگ و یراخب بسا ۱۶۱ تردق هک

 یاه یلدنص هارمه هب هدنوش درس و مرگ یولج یاه یلدنص  یاراد و تسا هدید دوخ هب ار یتارییغت زین وردوخ نیباک لخاد
.دشاب یم هدنوش مرگ مود فیدر
 یاضف موس فیدر یاه یلدنص هکنیا بلاج عوضوم و دنوش یم هتسب و زاب یقرب تروص هب زین موس فیدر یاه یلدنص
 شهاک مود فیدر نانیشنرس یاپ یاضف هک تسا یتروص رد نیا و هتشاد ار غلاب نانیشنرس یارب یفاک یاپ و رس
.تسا هدش بصن یتشپ برد یور رت تحار یسرتسد روظنم هب زین ساپاز کیتسال نینچمه .دبای یمن

 هب ار ودارپ عوضوم نیا و دنراد ییالاب درگوگ هک دراد ییاه تخوس اب یناوخمه  رد ییالاب یاناوت تخس ناج یوردوخ نیا
.تسا هدرک لیدبت رفس صوصخم یوردوخ کی
 ،اه سکولیاه هک دید دیهاوخ دوش لاوس نآ دورفآ و یشک کدی تیفرظ دروم رد وردوخ نیا ناکلام زا هک یماگنه
 .دنراد رارق اه هدش بارخ تسیل رد تردن هب D-۴D یاهودارپ و اهرنوچروف
 اب نونکا مه .تسا دیدج یولج یاه غارچ و هغامد رییغت نآ نیرت حضاو و هدوب وردوخ ینوریب شخب رد تارییغت
 رد یتاحالصا نینچمه .تسا هتفای دوبهب وردوخ نیا یرهاظ تیباذج هتفرگ تروص توپاک و ولج شخب رد هک یتاحالصا
.تسا هتفرگ تروص اه غارچ و بقع رپس



: هاگن کی رد VX-L ودارپ اتویوت

رالد ۷۳،۹۰۰ : هیاپ ی هخسن تمیق
هیناث ۱۱.۷ : ۱۰۰ ات رفص باتش
رواتشگ رتم نتوین ۴۰۰ و راخب بسا ۱۶۱ : رواتشگ / تردق
تعاس رد رتمولیک ۱۷۵ : تعرس ی هنیشیب
رتمولیک دص ره رد رتیل ۸.۵ : )یناپمک نیمخت( تخوس فرصم
رتمولیک ره رد نبرک دیسکا ید مرگ ۲۲۶ : یگدنیالآ

 ۱۰ نیب رتمولیک دص رد وردوخ نیا .تسا لوبق لباق ودارپ تخوس فرصم ،یگرزب دنلب یساش نینچ نزو و داعبا هب هجوت اب
 رد .دیسر دیهاوخ مه رتیل ۹ ات ۸ فرصم هب دیشاب هتشاد یمارآ یگدننار هارگرزب رد رگا و دنک یم فرصم تخوس رتیل ۱۱ ات
.میدیسر رتیل ۱۰ مارتحا لباق رایسب طسوتم فرصم هب ام لک

 دیدش یاهزمرت نامز رد ام و هدوبن یوق نادنچ زمرت درکلمع ثحب رد ودارپ هک دنداد ناشن ام سنمروفرپ یاه تست هتبلا
 ۳.۱۸ نوکس تلاح ات تعاس رد رتمولیک ۱۰۰ تعرس زا وردوخ نیا زمرت نامز .میدرک هدهاشم ار یراجنهان و ینامرفان یمک
.دوب هیناث

 میظنت متسیس .دریگ یم رارق داب ریثأت تحت وردوخ نیا ،وردوخ گرزب داعبا لیلد هب اما تسا بوخ ودارپ نامرف ساسحا
 یتفس رب نینچمه و هتفای شیازفا دورفآ رد وردوخ عافترا دنهد یم هزاجا شزغل دض یاه هلیم و KDSS یکیناکموردیه
.دریگ یم تروص هدش هیبعت لوسنک یور هک ییاه همکد اب راک نیا .دوش هدوزفا وردوخ یراوس

 باختنا نیگنس هدند مرها رانک یاه همکد قیرط زا ار بقع و یزکرم یاه لیسنارفید لفق دیاب رت نیگنس دورفآ یارب امش
 نیا هچرگا .دوب دنهاوخ نوتسجیرب یاه کیتسال اب هدش هدیشوپ یچنیا ۱۸ یاه گنیر دورفآ رد امش لاح کمک .دینک
 اه نآ ۶۰/۲۶۵ لیافورپ و هتشاد یبسانم رادیاپ تلاح اما دنتسین نکمم هنیزگ نیرتهب نیگنس یاهدورفآ یارب اه کیتسال
.تسا بسانم دورفآ یارب

 زا یکی یتخسرس و نانیمطا تیلباق رب دوب یرگید دییأت رهم اهنت VX-L ودارپ هدش تفیل سیف هخسن یسررب
 نیا اما دیشاب یرت نردم لدم دیرخ لابند هب امش دیاش هتبلا .میسانش یم ار نآ نکمم هجو نیرتهب هب هک ییاهوردوخ
 ینالوط یاهرفس یارب ییوردوخ ودارپ .دنک یم لقتنم هدننار هب ییاج ره رد ار نانیمطا سح هک تساناوت و یتنس یودارپ
.تسا یتفاسم رظن زا مه و ینامز رظن زا مه ینالوط یاهرفس ام روظنم ،تسا نیگنس و
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 زا یکی اتسار نیا رد دروآ دهاوخ رد اهراکرپوس زا یرایسب راگزور زا رامد کش نودب رتسدور الست مود لسن
 ار وردوخ نیا درکلمع ،تسا هدرک یگدننار رتسدور الست پیاتوتورپ لدم اب ًاریخا هک یا هفرح ناگدننار
 درذگ یم رتسدور الست دیدج لسن ییامنور زا هام ۷.درک فیصوت رایع مامت حالس کی ار نآ و دناوخ یندرکنرواب
 ناسانشراک طسوت یقرب مامت یوردوخ نیا ییایور تاصخشم دروم رد اه یروئت و اهاعدا عاونا ،زورما ات و
 درکلمع هک دوش یم هتخانش یقرب یاه ترپسارپوس دیدج لسن ناونع هب دیدج رتسدور الست .تسا هدش حرطم
 نیرتزاس خیرات زا یکی دیلوت دصق کسام نالیا هک تفگ ناوتب دیاش .تسا ریظن یب نآ فرصم و ینف
 هب هیناث ۱.۹ نامز رد ،رواتشگ رتم نتوین رازه ۱۰ اب دیدج رتسدور الست .دراد ار یزاسوردوخ تعنص یاهوردوخ
 ۴۰۰ ریسم ،تسا زاین هیناث ۴.۲ طقف تعاس رب رتمولیک ۱۶۰ تعرس ات ؛دسر یم تعاس رب رتمولیک ۱۰۰ تعرس
 رس تشپ ار تعاس رب رتمولیک ۴۰۰ یقرب مامت لدم نیا تعرس تیاهن و دوش یم یط هیناث ۸.۸ رد یرتم
.دراذگ یم

رتسدور الست پیاتوتورپ اب یگدننار ي هبرجت نیلوا



 حالس« هک درک فارتعا دیاب ،نآ کیدزن زا ی هبرجت و دیدج رتسدور الست تاصخشم هب هجوتاب
:تفگ همادا رد تروب .تسین تیعقاو زا رود یفیصوت نادنچ »رایع مامت

 ایند ،اه هداج هب نآ ندیسر و وردوخ نیا دیلوت تروص رد هک ارچ منک یم یرادفرط الست زا ًاعطق نم
 دیلوت دیدج تالوصحم نآ نداد تسکش یارب نازاسوردوخ رگید هک لیلد نیا هب ؛دوش یم یرتهب یاج
 .میراد هلصاف رتسدور الست مود لسن ی هضرع و ۲۰۲۰ لاس ات زونه ریسافت نیا مامت اب.درک دنهاوخ
 ۱۰۰ ات رفص تعرس تست رد هیناث ۲ رتمک نامز هب یبای تسد هک دنتسه دقتعم ناسانشراک زا یرایسب
.دوش هدافتسا دیدج لسن یاهریات دیاب و تسین نکمم یا هداج درادناتسا یاهریات اب تعاس رب رتمولیک

 
 هدمآ دوجو هب الست نایرتشم رانک رد دیدج رتسدور پیاتوتورپ لدم اب یگدننار تست رد تروب ریخا ی هبرجت
:تفگ دیدج رتسدور الست اب هطبار رد تروب .تسا

 

 دیدرت یمک ... و رتم ۴۰۰ نامز ،۱۰۰ ات رفص هیلوا باتش دننام رتسدور الست ینف تاعالطا دروم رد هک مناد یم
 دادعا نیا .دنتسه یعقاو دادعا نیا هک میوگب مناوت یم )الست تاماقم فرط زا( لکشم نودب .دراد دوجو
 رد یلو ،منزب ار فرح نیا دیابن دیاش .میا هدید ار تاصخشم نیا لمع رد ام .دنتسین هبساحم طقف و یروئت
.دوب دهاوخ رایع مامت حالس کی وردوخ نیا .دنتسه مه هناراک هظفاحم یتح هدش مالعا تاصخشم تقیقح

 نیا اب یگدننار تست یضاقتم درف ره و درادن دوجو همه یارب دیدج رتسدور الست اب یگدننار تصرف
 دارفا زا یکی تروب لیما .دشاب هتشاد یهجوت لباق ی هموزر دیاب ،یقرب راکرپیاه دیاش ای ترپسارپوس
 یارب تروب .تسا هتشاد ار رتسدور اب یگدننار تصرف هک هدوب الست تاماقم دییأت دروم و سناش شوخ
 تست ی هدننار ،یا هفرح ی هدننار لماش یلغش نیوانع ،دیدج رتسدور الست یگدننار تست زوجم بسک
 یلصا ی هدننار و وردوخ حارط ،وردوخ یاه هاگشیامن و یاه شیامه یلصا یرجم ،فلتخم یاهدنرب
 تست ،تروب ی هفرح نیرت مهم و نیرتزیگنا ناجیه .تسا هدرک هبرجت ار یدوئآ شیامن و شزومآ ی همانرب
 ناصصختم و ناسدنهم رایتخا رد دوخ دنمشزرا ی هبرجت ی هئارا و فلتخم یاهدنرب یاهوردوخ
 مه ار الست دشرا حارط نزواهزیاه نف زنرف اب وا کیدزن یتسود دیابن هتبلا .تسا زاسوردوخ یاه تکرش
.تسناد ریثأت یب



 تیاده تحت میت دسر یم رظن هب هچرگا
 یراک نینچ ماجنا ی هدیا فلو وتوت یربهر
 هتشاد دیکأت وا اما دنارورپ یم نهذ رد ار
 یا هبرجت نینچ ًالامتحا سدسرم دوخ
 یارب یبوخ نامز نونکا مه .تشاد دهاوخن
 دروکر تبث زا شیپ هک تسا هتکن نیا رکذ
 لومرف دروکر تسناوت هشروپ ،زبس منهج رد
 ار سپمشوکنارف اپسا تسیپ رد سدسرم 1
.دشخبب دوبهب هیناث کی دودح

 اهرد هدش ثعاب مه دروکر نیمه اما هتشاد دوجو ووا 919 اب رت عیرس دروکر تبث هرابرد ییاه ینز هنامگ هچرگا
.دشاب زاب رتهب یاهدروکر تبث یارب

 

 دنچ 1 لومرف یاهوردوخ زا یکی زا سدسرم هدافتسا هرابرد ییاه تبحص شیپ هتفه شیرتا یرپدنرگ رد 
 .دمآ نایم هب گنیر گربرون تسیپ دروکر نتسکش یارب دوخ شیپ لاس

 میت کی ریدم ناهد زا یتقو یلو دنتسه هدوهیب نانخس تابثا زا لبق ات ییوردوخ ی هضوح رد اه اعدا
 نیتسیرک یاقآ گنیسیر لوبدر 1 لومرف میت ریدم دریگیم دوخ هب رگید یوب و گنر دنوشیم جراخ ۱ لومرف
 هعسوت میت نیا یهارمه اب هک ورپ یرکلاو نیترام نوتسا دیدج یوردوخ هک هتفگ و هدرک یگرزب یاعدا رنروه
 زاسوردوخ نیا.دنکشب هدمآ تسد هب هشروپ طسوت هک ار گنیر گربرون تسیپ یلک دروکر دناوت یم هتفای
 حالصا هخسن اب راک نیا .دنک یط هیناث 19.546 و هقیقد 5 رد اهنت ار زبس منهج رود کی تسناوت یناملآ
 52 تسیپ نیا دیدج دروکر .تسا هدمآ تسد هب دیربیه 919 ینعی زنامل تاقباسم هدنرب یوردوخ ی هدش
 هدوب 1983 لاس C 956 هشروپ نامرف تشپ رد فولب نافتسا طسوت هدش تبث یلبق دروکر زا رت عیرس هیناث
.تسا

تسا هشروپ دروکر نتسکش لابند هب نیترام نوتسآ



 نیا زا شیپ لاس هک ینامز .دوش یم حرطم ورپ AMR یرکلاو هرابرد یگرزب یاهاعدا هک تسین یراب نیلوا نیا
 دهاوخ نت کی وردوخ نیا نزو .داد ار 1 لومرف دح رد یسنمروفرپ هئارا لوق نیترام نوتسا دش ییامنور هژورپ
 KERS یدیربیه متسیس و راخب بسا 1100 تردق اب یشرافس یرتیل 6.5 ردنلیس 12 هنارشیپ کی زا و دوب
 دنا هدش هتخورف ًالبق یرالد نویلیم 3.2 ی هحلسا نیا زا هدش هتفرگ رظن رد هاگتسد 25 یمامت.درب دهاوخ دوس
.دوب میهاوخ نآ یفرعم دهاش مه 2020 لاس رد و

 

 طسوت وردوخ نیا .تسا راکرپیاه کی تخاس یارب ییایناتیرب دنرب نیا شالت نیلوا یرکلاو نیترام نوتسا
 روضح لوبدر و ثروثک ،نیترام نوتسا نآ تخاس رد هتبلا و هدش یحارط 1 لومرف هغبان یووین نایردآ
 هخسن اما دشاب هتشاد روضح دناوت یم هداج رد یرکلاو تسیپ یور زکرمتم هخسن هچرگا .دنا هتشاد
.دیسر دهاوخ هار زا زین نآ تسیپ صوصخم

 طسوت هتفای هعسوت ورپ AMR یرکلاو نیترام نوتسا هک هتفگ RaceFans اب هبحاصم رد رنروه نیتسیرک
 هشروپ یوردوخ هک تسا نیا لکشم:تسا هتفگ وا .دشاب کانسرت بیقر کی زبس منهج رد دناوت یم میت نیا
 کی هک متسین نئمطم نم .دوب هدمآ تسد هب سدسرم 1 لومرف یوردوخ طسوت هک دز اپسا رد ار یدروکر
 )وردوخ نیا تسیپ صوصخم هخسن( یرکلاو منک یم رکف اما دهد ماجنا ار راک نیا دناوتب 1 لومرف یوردوخ
 یا هعسوت یاهزاف رد وردوخ نیا اریز میراد هلصاف راک نیا اب لاس دنچ زونه .دشاب لباق بیقر کی دناوت یم
.دش مهاوخ بجعتم ًالماک دهد ماجنا ار یراک نینچ دناوتن وردوخ نیا رگا اما هدوب

 هب اه یدوز نیا هب ًالامتحا سدسرم هچرگا
 اما درک دهاوخن هلمح گنیر گربرون دروکر
 دیوگ یم و هدمآ ولج 1 لومرف پات میت رگید
 .دراد ار هشروپ ندز رانک سناش



 دیدج رد تسییایلاتیا ترپسا یاه وردوخ نویت رد نآ صصخت هک تسیناملآ گنینویت تکرش وسور کتیون
 ینیگروبمال دنمتردق لدم ،دوخ کیمانیدوریآ و ینف هژورپ نیرتدیدج یارب کتیوون یناملآ رنویت مادقا نیرت
.تسا هدرک باختنا ار هتنامروفرپ ناکاروه

 هام دنچ هک تسا ناکاروه ینیگروبمال یادص شوخ ی هپوک ی هدش هنیهب ی هخسن ،)Performante( هتنامروفرپ
 کی ی هضرع و یصاصتخا گنینویت فده اب لدم نیا عقاورد .دش ییامنور مه نآ ردیاپسا زابور لدم ،شیپ
 سفنت لکش V ردنلیس ۱۰ ی هنارشیپ .تسا هدش هضرع ۲۰۱۷ لاس زا ،تسیپ رد رتهب درکلمع اب تردقرپ یوردوخ
 ناکاروه رد هدش ماجنا تارییغت .دنک یم دیلوت تردق راخب بسا ۶۳۱ ،هتنامروفرپ ناکاروه لدم رد یعیبط
 زا یکی هب ار رادفرطرپ یوردوخ نیا ،کیمانیدوریآ و قیلعت متسیس ،ینف یاوق یزاس هنیهب لماش هتنامروفرپ
 ،GT2 RS 911 هشروپ ی هداعلا قراخ شیامن و ییامنور ات هک یروط هب ؛تسا درک لیدبت ناهج یاه نیرتهب
 دشاب یلماک ترپسا ی هپوک هتنامورفرپ ناکاروه ینیگروبمال دسر یم رظن هب .دوب گنیر گربرون تسیپ رادروکر یتدم
 دوجو »یفاک و لماک« مان هب یزیچ ،وردوخ گنینویت یایند رد اما .تسا هدش هداد ءاقترا یفاک ی هزادنا هب و
.درادن

کتیوون گنینویت ،هتنامروفرپ ناکاروه ینیگروبمال یفرعم

 هک )Novitec( کتیوون یناملآ گنینویت تکرش
 زا سپ ،دنراد یناهج ترهش نآ فلتخم یاه هژورپ
 یارب کیمانیدوریآ و ینف یزاس هنیهب جیکپ ی هئارا
 لابند هب راب نیا ،S روداتنوا ؛ینیگروبمال رادمچرپ
 ندوب تیاهن یب تابثا و هژیو یلوصحم ی هضرع
 ناصصختم .تسا وردوخ گنینویت یایند یاهزرم
 یلو دنا هتفرگن رظنرد یبالقنا ی هندب تیک کتیوون
 و ساوسو اب یفاک ی  هزادنا هب هدش ماجنا تارییغت
.تسا هدش ماجنا رکفت



 دالوف سنج زا ترپسا زوزگا متسیس اهنت رضاح لاحرد تکرش نیا یسدنهم میت ،ینف یزاس هنیهب شخب رد
 ناکاروه یابیز و ترپسا ی هپوک ردنلیس ۱۰ ندرکن سفن هزات یارب ار )Inconel( لنوکنیا ای گنزدض
 هدامآ زونه هتنامروفرپ ناکاروه ینیگروبمال یارب کتیوون ینف گنینویت لماک تیک .دنک یم داهنشیپ هتنامروفرپ
 بسا ۶۳۱ زا رتشیب هژورپ نیا رواتشگ و تردق ًاعطق ،دنرب نیا تاماقم یاه هتفگ ساسا رب یلو تسا هدشن
.دوب دهاوخ یا هناخراک لدم رتم نتوین ۶۰۱ و راخب

 نبرکربیف یاه هچلاب و اوه یاه هچیرد ،رلیوپسا لماش دیدج تاعطق عاونا اب هتنامروفرپ ناکاروه ی هغامد
 درس هب رتشیب کمک رب هوالع رت گرزب یاه باکر یبناج یامن رد .تسا هدش رت یمجاهت و یناسر زور هب ،دوبهب
 ی هدروخ شکچ و یسرپ صوصخم نبرکربیف .دننز یم دایرف ار لدم نیا رت یدج رهاظ ،اهزمرت ندش
 شخب نایاپ .دنک یم هجوت بلج زین رزویفید و اهرلیوپسا ،یبناج یاه هنیآ رد اه باکر رب هوالع ینیگروبمال
 رد بقع و ولج یچنیا ۲۱ و ۲۰ نزو کبس یاه گنیر ،هتنامروفرپ ناکاروه ی هندب رد کتیوون ناسدنهم شالت
 نوچمه یمرچ یاه شکور عاونا اب زین لدم نیا نیباک .تسا قیلعت متسیس رتم یلیم ۳۵ عافترا شهاک رانک
 یرتشم ره تیقالخ طقف تیدودحم تمسق نیا رد و تسا یزاس یصخش لباق عونتم یاه گنر رد ارتناکلآ
.دوب دهاوخ

 درکلمع هب ات تسا هتفرگ لکش  داب لنوت رد شیامزآ ساسا رب ًالماک ،هندب تشرد و زیر تارییغت مامت 
 نامه سنج زا ًامامت ،دیدج تاعطق هک تسا نیا بلاج .دوشن دراو یا همطل ایلاتیا یشحو واگ کیمانیدوریا
 وتنملا وتسس درف هبرصحنم لدم ساسا هک ینبرکربیف ؛تسا هدش هتخاس ینیگروبمال یگناخ نبرکربیف
)Sesto Elemento( دوب هداد لیکشت ار ۲۰۱۰ لاس لوصحم.



ES سوسکل یابیز و سکول نادس ىفرعم
وردوخ یفرعم

 مینادیم همه میوشیم عوضوم دراو امیقتسم سپ مینکیم یسررب یملع یهاگن زا ار هناورپ همست ییارچ و یتسیچ هلاقم نیا رد
 یاه متسیس یاه یلوپ ریاس هب گنلیم ینارود ورین لاقتنا هفیظو دشاب هک یعون ره زا فلتخم یاه هنارشیپ رد هناورپ همست هک
 لش و کاکطصا شهاک هنوگره .دراد هدهع رب ار … و رژراشرپوس ،رلوک روسرپمک ،کیلوردیه پمپ ،مانید ،بآ پمپ نوچ یتایح
 هنارشیپ رد.دشاب هتشاد هارمه هب یرت یدج تاعبت دناوت یم و هدرک هجاوم لکشم اب ار اه شخب نیا هب ورین لاقتنا همست ندش
 حطس ات دش یم هدافتسا لکش V فاکش یاراد یاه یلوپ و دننام هُِوگ عطقم اب هداس همست دنچ ای کی زا رت یمیدق یاه
 لش یتح و ندش مرگ ای و شیاس رثا رب همست ندش لش نامز یط رد دوجو نیا اب .دبای شیازفا یلوپ و همست نیب کاکطصا
.تسه و هدوب جیار الماک هنارشیپ یاه هزرل رثا رب تاعطق ندش

 

 موسوم درگزره نتشاد نمض ،یا هوگ یاه همست اب هسیاقم رد هک دوش یم هدافتسا راد فاکش یاه یلوپ و اه همست زا هزورما
 شهاک ثعاب دناوت یم یگدولآ یمک دوجو نیا اب .دننک یم رارقرب یلوپ اب یرتهب یگدنبسچ و یرادیاپ ،نک تفس همست هب
 هنارشیپ ندروآ شوج ای هدننک کنخ متسیس تسردان درکلمع بجوم دناوت یم همست ندش لش.دوش یلوپ و همست کاکطصا
 ندش لش .دوش عوبطم هیوهت متسیس تسرد درکلمع مدع ای کیلوردیه نامرف ندش تفس ثعاب دناوت یم نینچمه .دوش
 نآ لح شور اما .تسا هارمه هنارشیپ نتفرگ رود و نداد زاگ ماگنه هب دنلب توس یادص اب فلتخم یاهوردوخ رد هناورپ همست
؟تسییچ

 هدنوش میظنت یا هیاپ رب مانید الومعم یمیدق یاه هنارشیپ رد .دینک لصاح نانیمطا همست نک تفس هیاپ ندوب ندوب مکحم زا-۱
 تحص زا دیاب رتدیدج یاه هنارشیپ رد .دوب دراد هدهع زین ار همست ندرک تفس ،دوخ یاج رد مانید نتشادهگن اب هک تشاد رارق
.درک لصاح نانیمطا نک تفس همست درکلمع
 ره دوجو نآ زا رتدب ای بآ دننام تبوطر دوجو .دنتسه کشخ الماک و زیمت اه یلوپ و همست یاج همه همست هک دیوش نئمطم-۲
 ندرک زیمت هب مادقا و هدرک کچ ار همست و اه یلوپ یهاگ زا ره هجیتن رد .دنک هجاوم اطخ اب ار همست درکلمع دناوت یم نغور عون
.دینک اه نآ
 اما تسا یا هداس رایسب لکشم همست یگراپ .دینک ضیوعت عیرس ار هدش هدییاس و هدروخ کرت ،هدرک راک دح زا شیب همست-۳
.دنک یم ریگ نیمز ار امش وردوخ ییاج ره نآ ندش هراپ هک دیشاب هتشاد تقد

 

:مهم تاکن
 داعبا رد توافت یمک .دینک باختنا دوخ وردوخ اب بسانتم امتح اه فاکش دادعت و ضرع و لوط هاگدید زا ار دیدج همست-۱
 رب هک یماقرا و دادعا هب دیرخ ماگنه هب .دماجنایب اه یلوپ رب ندز زره و ندش لش ای همست ماگنهدوز یگراپ هب دناوت یم همست
.دینک هجوت تسا هدش هتشون همست یور

 

 ار ون همست تعرس هب دناوت یم یگدیبات ون ره ای یلوپ فاکش رد هدئاز هنوگره دوجو .دینک لصاح نانیمطا اه یلوپ تمالس زا-۲
.دنک هراپ و هدوسرف

 

 لیلد هب دناوت یم درادناتسا تلاح زا شیب ندش تفس .دیزیهرپب نک تفس همست ای مانید دح زا شیب ندرک تفس زا-۳
.دشاب هتشاد هارمه هب ار همست ماگنه دوز یگراپ ،یلوپ و همست نیب کاکطصا شیازفا

هناورپ همست ندوب لش تاعبت
شزومآ



 رد هدام کی فیرعت رد هکیلاح رد .مینک یم هدافتسا )نیزنب( نیلوزاگ هملک هدش هاتوک ناونع هب زاگ هملک زا یسیلگنا رد
 نداد ناشن .تسا رارف رایسب و یمس ،دراد راجفنا تیلباق هک دنک یم دیلوت یراخب نیزنب .تسین عیام زگره ،زاگ تلاح
 اما ،تسا ندید لباق ریغ یربا تلاح رد اریز .تسا نیزنب زا لادوگ کی نداد ناشن زا رتخس رایسب زین راخب زا ربا کی
 .تسا رت کانرطخ رایسب

 .دوش جراخ نآ زا تسناوتیم نیزنب راخب ،نیزنب راخب ندش عمج زا یریگولج یارب هک دوب یا هنوگ هب نیزنب یاهکاب رد البق
 لماوع نیرتمهم زا یکی نیزنب راخب نیا .تشاد تسیز طیحم یارب یرابنایز تارثا اما ،دوب مزال وردوخ ینمیا یارب هچرگا
 لکشم یارب یرتهب لح هار یزورما یاهوردوخ ،هناتخبشوخ .تسا اهاتسور رد ییاوه دب طیارش و اهرهش یاوه یگدولآ
 رپ نبرک اب مویراوکآ رتلیف دننام رتسینک .)رتسینک( نیزنب راخب رتلیف زج هب تسین یزیچ لح هار نیا و دنراد نیزنب راخب
 تخوس هناماس هب هرابود ار راخب نیا ،نیزنب راخب دوجو تروص رد .دنک یم یسررب ار راخب هتسویپ روط هب و دوش یم
 هک ییاج ات .دراد رتسینک یور رب یدایز برخم تاریثات عیام نیزنب .دزوسب و هتفر روتوم لخاد هب ات دنک یم دراو یناسر
 ندش بارخ زا دناوت یم هتبلا .تسا الاب زین رتسینک ریمعت هنیزه و دوش یم هدافتسا لباق ریغ رتسینک یتدم زا دعب
.درک یریگولج رتسینک

 فقوتم رب هبلغ یارب یدایز یاه هار.دیهدن همادا کاب ندرک رپ هب ،درک عطق ار نیزنب نایرج نیزنب پمپ لزان هک یماگنه
 نیزنب هرابود ات دنروآ یم راشف لزان هریگتسد یور رب هرابود مدرم زا یخرب .دراد دوجو لزان طسوت نیزنب نایرج ندرک
 هندرگ ات ار لزان رگید یضعب .دنهد یم ماجنا کاب لماک ندش رپ ات ار راک نیا .دوش فقوتم لزان و دوش کاب لخاد
 و رتسینک لخاد هب نیزنب دورو هب رجنم دناوت یم ار ود ره .دنک عطق ار نیزنب نایرج دناوتن ات دننک یم جراخ کاب زارتلیف
 ات دننک یم یعس نیزنب پمپ یاه هاگتسیا و دراد یدایز تارطخ نیزنب ندش هتخیر .ددرگ نیمز یور رب نیزنب نتخیر
 .دوش هتخیر نیمز و هدننار سابل یور رب نیزنب هک دوش یم بجوم وردوخ کاب ندرک رپ .دننک یریگولج راک نیا زا
 .دشاب هدرتسگ یاهیزوس شتآ دناوت یم شنیرتشیب و هدننار سابل نتفرگ نیزنب یوب ،شررض نیرتمک

 ار نیزنب نایرج بسانم نامز رد نیزنب پمپ لزان اریز .دینک بلابل ار دوخ نیزنب کاب لومعم روط هب دیناوت یمن امش
.دوش یمن هیصوت ناونع چیه هب راک نیا اما ،دنراد دوجو نیزنب کاب لماک ندرک رپ یارب ییاههار دنچ ره .دنک یم عطق

تسا رتھب مینکن رپ الماک ار نیشام نیزنب کاب
شزومآ



 یدایز تیمها نازاسوردوخ رثکا یارب و دور یم رامش هب ناهج رد وردوخ مهم یاهرازاب زا یکی اداناک
 لدم کی یاریذپ روشک نیا رازاب الاح و تسا لئاق روشک نیا رازاب یارب ار ییالاب تیمها زین و ما یب .دراد
 مان B7 Exclusive Edition لدم نیا هک تسا انیپلآ گنینویت اب دیدج 7 یرس و و ما یب زا صاخ
 هب ییاداناک نایرتشم ی هقالع هب هجوت اب هک تسا دنمتردق و تحار یوردوخ کی لدم نیا .دراد
 .تسا هدش یحارط سکول یاهوردوخ

 رارق و ما ب تادیلوت فص رد هک تسا ییوردوخ نیرت سکول و نیرتگرزب ، 7 یرس زیاس لوف و ما یب
 اب ردنلیس هدزاود ای تشه ،شش اب ژراشوبروت یاهروتوم زا یعونتم دادعت یرس نیا رد .تسا هتفرگ
 یرس یلبق لسن هک یلاح رد .دوش یم دیلوت کرحتم یاه خرچ هیاپ رپ دیربیه و یلزید ،نیزنب یاه تخوس
 و رت هناراک هطفاحم رایسب درکیور کی 7 یرس لدم نیرخآ ،دوب یحارط رد شنترپ و یلاجنج نارود رگزاغآ 7
.دهد یم هئارا ار رتابیز ًاملسم

 متسیس هدش زور هب هخسن اب و تسا هدش رادروخرب یگدننار یارب یرتهب ییایوپ زا وردوخ یرس نیا رد
 و ما یب رهاظ یجراخ یحارط رد.دزاس یم هدروآرب ار ناگدننار یساسا یاهزاین مامت هب iDrive یمرگرس
 هدروآ ناغمرا هب نآ یارب ار یرتشیب یرهاظ تفاطل نآ هجیتن هک تسا هدش یناسرزور هب کی راچد 7 یرس
 هطاحا یرتگرزب یمورک هطفحمرد دیدج 7 یرس رد ،و ما یب یگشیمه یولوقود هرجنپ ولج. تسا
.تسا هدش

 یاه غارچ و تسا هدش یحارط ون زا ،ولج ینییاپ راون رد ضرع مامت تروص هب یدورو یاوه یدورو هظفحم 
 نانچمه نیباک یلک یامش .تسا هتفای رارقسا نآ ینوریب شخب لوط رد یمورک راون هارمه هب دیدج نکش هم
 هب لومعم قبط اما تسا یگداس اب هارمه ،تفارظ زا زا ییوترپ رد و ما ب یگشیمه یحارط تنس همادا رد
.تسا لرتنک و ییاشگزمر لباق یتحار

3.7 sec 600 
Horse Power

4.4 L
 Turbo Charged 

Engine

اداناک يارب صاخ ٧ يرس و ما یب
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 کی تیلاعف دهاش هک ییاج ،میسر یم نآ روتوم ینعی B7 Exclusive Edition زیگنا ناجیه شخب هب اما
 و تردق راخب بسا 600 دناوت یم هک میتسه رتیل 4.4 مجح اب وبروت نییوت عون زا ینیجروخ ردنلیس تشه

 B7 رد و ما یب یرتیل 4.4 روتوم یور هدش ماجنا تیوقت هب هجوت اب .دنک دیلوت رواتشگ رتم نتوین 799
Exclusive Edition تعرس رثکادح و تسا هدرک ادیپ شهاک هیناث 3.7 ددع هب رتمولیک دص ات رفص باتش 

B7 Exclusive Edition دسر یم تعاس رب رتمولیک 310 هب زین.

 اهنت وردوخ نیا زا .دنا هدمآرد یکشم گنر هب زیچ همه ابیرقت هک درک هدهاشم ناوت یم B7 یولج شخب رد
 هندب گنر هس .دنتسه دوخ صوصخم هرامش یاراد اهنآ زا کی ره هک دش دهاوخ دیلوت هاگتسد 7 دادعت هب
 .دنتسه یکشم گنر هب زین وردوخ نیا یچنیا 21 یاه گنیر هکنیا نمض دراد دوجو دودحم دیلوت B7 یارب
 B7 ترپسا زوزگا متسیس یاه یجورخ و تسا هدروآرد یکشم گنر هب زین ار وردوخ یاه هتشون یتح انیپلآ
 ناوت یم زین B7 Exclusive Edition نیباک لخاد رد ار یکشم گنر زا هدافتسا .دنتسه گنر یکشم زین
 نیباک شوپفک و نامرف کلیبرغ .دنتسه هایس یمرچ شکور یاراد زین اه یلدنص هک یروط هب درک هدهاشم
 .دروخ یم مشچ هب انیپلآ ی هتشون اهنآ یور و دنتسه گنر یکشم مه
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 خرچ لخاد یکیرتکلا یاهروتوم یور ،لاس ۱۵ تکرش نیا
 فالِا یقرب روتوم تخاس نآ هجیتن و هداد ماجنا راک و قیقحت

M700 یلپ دنا گالپ یقرب روتوم کی ؛تسا )plug-and-
play( هدننار فرط زا یصاخ تامیظنت هب زاین هک راک هب هدامآ ای 

 یارب ریظن یب یلح هار ناونع هب و درادن یزادنا هار یارب
 رد عیدب یشنار هویش نیا .تسا هدش هئارا یکیرتکلا یاهروتوم
 کی یاراد یکیرتکلا روتوم ره و دریگ یم رارق خرچ ره لخاد
 ای درادناتسا یکسید زمرت ،لقتسم هدننک کنخ متسیس
 لرتنک دحاو و هدننکایحا لفق دض زمرت متسیس اب یا هساک
.تسا یکینورتکلا

 هدیا هیبش یزیچ نونکات دیاش اما ،دننک یم فیرعتزاب ار وردوخ یسدنهم یاه شور نانچمه یقرب یاهروتوم
.دشاب هدشن دیلوت فالِا ییاینوولسا پاتراتسا خرچ لخاد یکیرتکلا روتوم

 دوبهب ثعاب دناوت یم هک تسا هدرک ییامنور راک هب هدامآ خرچ لخاد یکیرتکلا روتوم زا ،فالِا ییاینوولسا تکرش
 یعون عقاو رد "خرچ لخاد یکیرتکلا روتوم" یروانف .دوش یدرکراک رواتشگ شیازفا و یقرب یوردوخ یحارط
 رد راگنا هک دنا هدش یحارط یا هنوگ  هب ،یداع یقرب یاه لدم .تسا یکیرتکلا یاهوردوخ رد هنارشیپ زا توافتم
 ،الومعم .دننک یم هدافتسا یکیرتکلا روتوم زا ،یقارتحا هنارشیپ یاج  هب اما ،دنتسه ینیزنب یوردوخ کی ادتبا
 رد اما .دوش یم لقتنم اه خرچ هب تردق ،سولپ ود قیرط زا و دریگ یم رارق توپاک طسو رد ینیزنب روتوم
 رارق یکیرتکلا روتوم کی خرچ ره یور اقیقد ،"خرچ لخاد یکیرتکلا روتوم" یروانف هب زهجم یقرب یاهوردوخ
.دنادرگ یم ار خرچ ًامیقتسم هک دراد

 هب یقرب یوردوخ عیرس شنکاو و بوخ یریگ باتش
 یاه لدم یمومع تاصخشم زا یکی ،هدننار یاه هتساوخ
 روتوم هب زهجم یقرب یاهوردوخ اما .تسا یکیرتکلا
 اج نآ زا .دنراد مه رگید یگژیو کی ،خرچ لخاد یکیرتکلا
 هناگادج روط هب خرچ ره تعرس و تردق ،اهوردوخ نیا رد هک
 شیازفا تدش هب اه نآ یریذپ نامرف تیلباق ،دوش یم لرتنک
 زین اه چیپ رس یتح دنناوت یم اهوردوخ نیا .دبای یم
 یریذپ نامرف نامزمه و دنشاب هتشاد ییالاب یریگ باتش
 .دننک ظفح ار دوخ

 ؛خرچ لخاد ىقرب روتوم یروانف
ىكیرتکلا یاھوردوخ رد هزات بالقنا

يژولونکت



 ریز رد یکیرتکلا روتوم نداد رارق هب زاین نودب یروانف نینچ 
 ناحارط رایتخا رد یدایز رایسب یحارط یاه تصرف ،توپاک
 یاهروتوم یدوز هب دیاش .داد دهاوخ رارق یقرب یوردوخ
 تعنص هب ار دوخ هار دنناوتب فالِا خرچ لخاد یکیرتکلا
 یروانف نیا زا یقرب یاهدنرب رد و دننک زاب یقرب یوردوخ
.دوش یریگ هرهب نیون

 اب .دنک یم دیلوت تردق راخب بسا ۱۰۱ رثکادح و راخب بسا ۶۷ موادم روط هب خرچ لخاد یقرب روتوم ره
 زا دناوت یم هک دراد رایتخا رد راخب بسا ۲۰۲ عومجم رد هدننار ،بقع روحم رد یکیرتکلا روتوم ود نداد رارق

 تروص رد زین یتشگنارس باسح اب .دنک هدافتسا موادم درکراک طیارش رد یگدننار یارب نآ راخب بسا ۱۳۴
 تلاح رد و راخب بسا ۲۶۸ار دوخ موادم درکراک طیارش یارب ناوت یم کرحم خرچ مامت متسیس زا هدافتسا
.درک تفایرد فالِا خرچ لخاد یکیرتکلا یاهروتوم زا تردق راخب بسا ۴۰۴ هنیشیب

 شوب زین نیا زا شیپ .درب یم هرهب خرچ لخاد یکیرتکلا روتوم یروانف زا هک تسین یتکرش نیلوا فالِا
)bosch( ای یکیرتکلا لسکا متسیس "e-axle"  و هدند هبعج ،یقرب روتوم هک ،تسا هداد هعسوت 
 یرازفا مرن تاناکما ای یرتاب لماش متسیس نیا .دنک یم بیکرت مه اب ار یکینورتکلا لرتنک متسیس
 ای تاعطق زا یخرب هک تسا راودیما فالِا ییاینوولسا تکرش.دنک دیلوت ار اه نآ دیاب زاسوردوخ و دوش یمن
 زا یعیسو ی هعومجم دنناوت یم اه نآ شور نیا هب ؛دهد رارق وردوخ ناحارط رایتخا رد ار نآ یازجا مامت
.دننک داجیا ار دیدج لقنو لمح یاه شور

 هلیسو یزادنا هار هوحن هب هجوت اب دناوت یم یکیرتکلا یوردوخ هکرحم یورین لرتنک دحاو لاح نیع رد 
 .دنک رارقرب طابترا هدننار ای ناردوخ یروانف اب ،هیلقن
 ره رایتخا رد تردق نازیم هچ هب هک دهد یم روتسد یکیرتکلا روتوم هب ،تردق تیریدم و عیزوت لوژام کی
.دهد رارق یقرب یوردوخ خرچ

 دودح ،M700 فالِا خرچ لخاد یقرب روتوم هاگتسد ره 
 خرچ لخاد یکیرتکلا یاهروتوم.دراد نزو مرگولیک ۲۳
 رواتشگ عیزوت ،دنتسه دمآراک هداعلا قوف هک نیا رب هوالع
 مهارف یکیرتکلا یوردوخ یارب زین ار یا هتفرشیپ
 روتوم هب یکینورتکلا یاه هدننک لرتنک .دننک یم
 روط هب ار یقرب یوردوخ ات دننک یم کمک یکیرتکلا
 لقادح هب ار ریات شزغل و دراد هگن لرتنک تحت لماک
.دناسرب
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 .دوب دنهاوخ نردم یحارط اب رت تیفیکاب نیباک دهاش نانیشنرس و تسا هدرک ادیپ همادا زین وردوخ لخاد رد دیدج لیاتسا
A1 دوش یم هئارا هروظنمدنچ نامرف کلیبرغ و یچنیا 10.2 یلاتیجید رپمآ هحفص کی اب مه هیاپ پیت رد یتح دیدج 
 لباق فلتخم حرط هس وردوخ لخاد یارب .تسا هدش یحارط یزیامتم ٔهیوهت ٔهچیرد زین یولج نیشنرس یارب هک یلاحرد
 لوسنک ،هیوهت یاه هچیرد فارطا رد گنهامه یگنر میرت و دروبشاد درف هبرصحنم میرت  لماش مادکره هک تسا باختنا
 روط نیمه و رتشیب یاضف زا لخاد رد A1 ،دیدج یحارط و تیفیک شیازفا رب هوالع اما.دوش یم اهرد ٔهریگتسد و ینایم
 ددع نیا بقع یاه یلدنص ندناباوخ تروص رد و دراد شیاجنگ رتیل 335 الاح هک تسا هدش دنم هرهب مه رت گرزب راب قودنص
 و ولج یاه یلدنص نک مرگ ،ترپسا یاه یلدنص لماش زین وردوخ نیا یلخاد یاه نشپآ .دنک یم ادیپ شیازفا رتیل 1090 هب
 مه ار یچنیا 10.1 ای یچنیا 8.8 یاهرگشیامن دنناوت یم نینچمه نارادیرخ .دوش یم فلتخم گنر 30 اب یزادرپرون جیکپ
.دنهد شرافس MMI یمرگرس-یتاعالطا متسیس ٔهئارا یارب

 
 هدش یفرعم یگزات هب هلداعم نیا باوج نیرتدیدج و دوشیم A1 باوج میربب یدوئآ لومرف هب ار ولوپ نگاو سکلوف یتقو
 هدرک ییامنور ار A1 ینعی دوخ تکپماک باس کب چاه دیدج لسن ًامسر یدوئآ ،ریواصت یاشفا زا سپ تعاس دنچ هلب تسا
 لدم هب مارتحا یادا روظنم هب هک توپاک ٔهبل ریز رد فاکش هس و یعلض شش گرزب ٔهرجنپولج اب رهاظ رد دیدج A1 .تسا
 تمس هب هک وردوخ یولج زا .دسر یم رظن هب دوخ یلبق لسن زا رت یمجاهت رایسب ،تسا هدش یحارط ورتاوک ترپسا روهشم
 ات 15 زا یداعبا اب یاه گنیر و هتسجرب ٔهناش طوطخ ،الاب تمس هب بیش اب یرمک طخ یبناج یامن رد ،مینک تکرح بقع

-S ینوریب میرت و LED یاه غارچ لماش اه نشپآ زا یا هعومجم دیدج A1 یارب دنناوت یم نارادیرخ.دنوش یم هدید چنیا 18
Line کب چاه نیا .دوش یم هژیو یاه باکر و رت گرزب بقع رلیوپسا ،رت گرزب یاوه یاه یدورو لماش هک دنهد شرافس ار 

 یاه هنیآ ،فقس یارب مه ار داضتم گنر دنناوت یم نارادیرخ هک یلاحرد دوش یم هئارا فلتخم ینوریب گنر هدزای اب یناملآ
 عافترا رتم 1.41 و ضرع رتم 1.74 ،لوط رتم 4.03 لماش مه دیدج A1 داعبا .دنهد شرافس ولج رلیوپسا و اه باکر ،یبناج
.دوش یم

یصصخت یسررب

دیدج A۱ یدوئآ ىفرعم



 کی زا هک هدرک زهجم مه طخ زا جورخ رادشه متسیس کی هب درادناتسا تروص هب ار A1 دیدج لسن یدوئآ ،نیا رب هوالع
 ،دوش یم جراخ طخ زا یفداصت تروص هب نیشام هک یماگنه متسیس نیا .دنک یم هدافتسا طوطخ صیخشت یارب نیبرود
 ینمیا یاه متسیس زا رگید یکی .ددرگزاب تسرد ریسم هب وردوخ هک دنک یم کمک یتح و دهد یم رادشه هدننار هب
 هداد صیخشت ار هوقلاب تارطخ ،رادار کی زا هدافتسا اب متسیس نیا .تسا وربور صیخشت متسیس ،دیدج A1 هجوت لباق
 وردوخ ،دهدن ناشن اهرادشه هب یشنکاو هدننار رگا سپس .دهد یم رادشه هدننار هب دشاب یعطق فداصت عوقو رگا و
.دنک یم شالت نآ ریثأت شهاک ای فداصت زا یریگولج یارب راکدوخ تروص هب

 یرتیل 1 یاه هنومن لماش هک هتفرگ رظن رد ار TFSI نامه ای وبروت ینیزنب یاهروتوم زا یا هعومجم دیدج A1 یارب یدوئآ
 مالعا ار اهروتوم نیا تاصخشم و تایئزج ًالعف یناملآ ٔهدنزاس .دوش یم ردنلیس راهچ یرتیل 2 و یرتیل 1.5 و ردنلیس هس
 لوا روتوم ود یورین لاقتنا .دوب دهاوخ راخب بسا 200 ات راخب بسا 95 زا اه نآ تردق هک تسا هتفگ ًافرص و هدرکن
 ٔهتعرس تفه سکبریگ کی هک یلاحرد دریگ یم ماجنا یتسد ٔهتعرس شش سکبریگ کی طسوت درادناتسا تروص هب
 سکبریگ اب ًافرص ،دراد مان TFSI 40 هک یرتیل 2 ٔهدر الاب لدم اما تسا شرافس لباق اه نآ یارب مه هچالکود کیتاموتا
 هب ناوت یم اه نآ ٔهلمجزا هک دش دهاوخ هئارا فلتخم قیلعت متسیس هس اب A1 یدوئآ.دوش یم هضرع هچالکود کیتاموتا
 جیکپ کی ناوت یم نینچمه وردوخ نیا یارب .درک هراشا میظنت لباق یاهرنف کمک اب ترپسا قیلعت و ترپسا قیلعت
 رد یرتم یلیم 272 و ولج رد یرتم یلیم 312 یاه کسید اب رت گرزب یاهزمرت لماش هک داد شرافس مه ار یدرکلمع
.ددرگ زاغآ 2019 لدم اب لاسما رخاوا زا A1 یدوئآ دیدج لسن شورف دور یم راظتنا .دوش یم بقع

 لاصتا جیکپ زین دیدج A1 بلاج یاه نشپآ زا رگید یکی
 تروپ ود و یلپراک ،وتا دیوردنا زا ینابیتشپ لماش هک تسا

USB دنناوت یم نارادیرخ مه یتوص متسیس یارب .دوش یم 
 اب یدوئآ یتوص متسیس لماش فلتخم ٔهنومن ود نیب زا
 & Bang مویمیرپ یتوص متسیس کی ای وگدنلب تشه

Olufsen شخب رد .دننک باختنا ار یکی وگدنلب هدزای اب 
 یاه متسیس زا یا هعومجم یدوئآ ،ینمیا یاه متسیس
 هئارا A1 دیدج لسن یارب درادناتسا تروص هب ار هدننار کمک
 ،تعرس ٔهدننکدودحم متسیس نوچ یدراوم لماش هک هدرک
.دوش یم یقیبطت تعرس و کراپ کمک



زین سنایلرب زا یرس نیا نیباک و یلخاد یحارط نوماریپ
 

 )H230 و H220( لدم ود ره یلخاد قاتا هک تفگ دیاب

اب غلاب نیشنرس جنپ و هدوب یفاک نیشنرس یاضف یاراد
 

 یتحار هب ،مرگولیک ۸۰ نزو و رتم یتناس ۱۸۰ اب ربارب یدق

 هب لایرتم سنج ،اما .دش دنهاوخ اهوردوخ نیا رب راوس

 دوجوم دراوم رگید و تاودا ،اه کرازبا تخاس رد هتفر راک

اه شخب زا یضعب رد و طسوتم یتیفیک یاراد نیباک رد
 

،وردوخ ود نیا یداصتقا هدر هب هجوت اب اما .تسا نییاپ
 

.درک بوسحم فعض هطقن کی ار هتکن نیا ناوت یمن

یلخاد و یرهاظ یحارط-۲

 ،سنایلرب یاهوردوخ زا یرس نیا یلک یفرعم زا سپ

هک دسر یم اه نآ یلخاد و یرهاظ یحارط یبایزرا هب تبون
 

ود ینوریب یامن یلک روط هب  تفگ دیاب هطبار نیا رد
 

 و یداصتقا تیهام هب هجوت اب H230 و H220 وردوخ

 قراخ تاکن نانچنآ و هدوب هداس ،هدوب تمیق نازرا

 نیا اب اما ،دوش یمن هدید اه نآ یرهاظ یامن رد یا هداعلا

یاهوردوخ زا لدم ود نیا هکدنادقتعم ناسانشراک ،لاح
 

بوسحم شورف هنیمز رد یدج یبیقر ناونع هب هک یلخاد
 

.دنتسه یرتهب یحارط متیروگلا یاراد ،دنوش یم

تفگ تروص نیدب دیاب ۲۰۰ یرس سنایلرب یفرعم اب هطبار رد
 

 یرس دیلوت رب ینبم یدادرارق ،۱۳۹۴ لاس طساوا رد هک

 یتعنص هورگ اب نیچ سنایلرب یناپمک یاهوردوخ زا یدیدج

،دنس نیا هطساو هب هک دیدرگ دقعنم )وردوخ سراپ( اپیاس
 

 .دراد مان ۲۰۰ یرس ،دش روشک دراو هک یا هنومن نیدنچ زا یکی

 یکی هک هدوب H230 و H220 وردوخ ود ،۲۰۰ یرس زا روظنم(

)تسا نادس تروص هب یرگید و کب چاه تروص هب اه نآ زا

۲۰۰ یرس سنایلرب یلک یفرعم-۱

 
 

.دیشاب هارمه ام اب میزادرپیم سنایلرب یرهش و کچوک زیاس لوصحم لماک یفرعم هب هلاقم نیا رد

٢٠٠ يرس سنایلرب زایپ ات ریس زا



رگا هک مییوگب دیاب زین ثلاث صخش همیب خرن نوماریپ
 

 هب ار )H230 و H220( وردوخ ود نیا زا یکی یصخش

 تدم یارب دهاوخب و دنک یرادیرخ رتمولیک رفص تروص

دیاب ،دیامن تلاث صخش همیب ار دوخ لیبموتا لاسکی
 

 ۶۹۰ و نویلیم کی یلا ۶۴۰ و نویلیم کی اب ربارب یغلبم

ششوپ فقس ،حرط نیا رد( .دنک تخادرپ ار ناموت رازه

 

)تسا ناموت رازه ۷۰۰ و نویلیم ۷ اب ربارب یلام

ینمیا و یهافر تاناکما-۴
زا یرس نیا رد دوجوم ینمیا و یهافر تاناکما نوماریپ

 

 لدم ود ره هک تفگ دیاب )H230 و H220( سنایلرب یاهوردوخ

تمیق نازرا و یداصتقا یاه لیبموتا هدر رد هک نیا هب هجوت اب
 

بقع زمرت ،یکسید ولج زمرت نوچمه یدراوم یاراد و دنراد یاج
 

 متسیس ،ولج نانیشنرس یاوه هسیک ، ABS ،EBD،یا هساک

.دنتسه … و فورناس ،)کیتاموتا لدم( راکدوخ عوبطم هیوهت

 

 یاهوردوخ زا یرس نیا درکلمع و ینف تاصخشم نوماریپ

و H220 وردوخ ود رد هتفر راک هب هنارشیپ هک تفگ دیاب سنایلرب
 

H230 یمجح اب پاپوس ۱۶ ردنلیس راهچ تروص هب رضاح لاح رد
 

 ۱۰۳ اب ربارب یتردق دیلوت هب رداق روتوم نیا هک هدوب رتیل ۱.۵ اب ربارب

 ورین نیا هک تسا رتم نتوین ۱۳۸ اب ربارب یرواتشگ و راخب بسا

 هتعرس ۵ ای کیتاموتا هتعرس ۶ سکبریگ هنومن ود رد ،یدیلوت

دیاب زین درکلمع هنیمز رد.دوش یم لقتنم ولج یاه خرچ هب ،یتسد
 

 )H230 و H220( سنایلرب یاهوردوخ زا یرس نیا هک مییوگب

هب ،قلطم رفص زا تعاس رد رتمولیکدص تعرس هب ندیسر یارب
 

 تلاح نیرتهب رد هیناث ۱۴.۱ یلا ۱۳.۸ اب ربارب ینامز دنمزاین بیترت

 رد رتمولیک ۱۸۰ دودح رد نآ تعرس رثکادح و هدوب )یتسد هدند(

زا یرس نیا تخوس فرصم ،نینچمه .تسا هدش مالعا تعاس
 

 ریسم رتمولیکدص ره رد )H230 و H220( سنایلرب یاهوردوخ

 ۶.۶ یلا ۶.۵ اب ربارب بیترت هب یبیکرت تروص هب ،نابوتا و یرهش

 درادناتسا و هدوب )یتسد هدند( تلاح نیرتهب رد نیزنب رتیل
 

یاراد وردوخ ود نیا نیزنب کاب( .تسا ۵ وروی اه نآ یگدنیالآ
 

)تسا رتیل ۵۰ اب ربارب یشیاجنگ

درکلمع و هنارشیپ-۳

زا یرس نیا یبناج یاه هنیزه و کالهتسا نوماریپ
 

و H220 وردوخ ود هک تفگ دیاب سنایلرب یاهوردوخ
 

H230 و یسررب دنمزاین ،رتمولیک ۵۴۰۰ یلا ۵۱۰۰ ره رد 

 ۱۱۵ نیبام دراوم نیا هنیزه هدوب یا هرود یاه سیورس

 نیا ،نینچمه.تسا هدش مالعا ناموت رازه ۱۳۵ یلا

کیتسال تفج ره تمیق هک دش روآ دای دیاب زین ار هتکن

 

اب ربارب یزیاس یاراد هک سنایلرب ۲۰۰ یرس یاه لدم
 

 طسوت ناموت رازه ۳۷۰ یلا ۳۴۵ اب ربارب ،دنتسه ۱۸۵

… و ریوک ،دزی ،زراب نوچمه یناریا زاس ریات یاه تکرش
 

.تسا هدش مالعا

 

 
یبناج یاه هنیزه و کالهتسا-۵



رازاب رد تمیق-۸
 

: تفگ تروص نیدب دیاب سنایلرب یاهوردوخ زا یرس نیا تمیق اب هطبار رد

.تسا ناموت نویلیم ۴۶ اب ربارب یتمیق یاراد ۱۳۹۷ یراتخاس لدم اب یتسد هدند H220 سنایلرب

.تسا ناموت نویلیم ۵۱ اب ربارب یتمیق یاراد ۱۳۹۷ یراتخاس لدم اب کیتاموتا هدند H220 سنایلرب

.تسا ناموت ۹۰۰ و نویلیم ۴۶ اب ربارب یتمیق یاراد ۱۳۹۷ یراتخاس لدم اب یتسد هدند H230 سنایلرب

.تسا ناموت ۳۰۰ و نویلیم ۵۲ اب ربارب یتمیق یاراد ۱۳۹۷ یراتخاس لدم اب کیتاموتا هدند H230 سنایلرب

شورف زا سپ تامدخ-۶

بیاعم-۷

هطبار نیا رد هک مینک هراشا سنایلرب یاهوردوخ زا یرس نیا بیاعم هب دیاب بلطم نیا شخب نیرخآ رد ،ماجنارس
 

 دید ،بقع هدند نامز رد مک دید نوچمه یبیاعم یاراد ،ناکلام هتفگ هب H230 و H220 وردوخ ود هک تفگ دیاب

،ابقر اب هسیاقم رد کشخ اتبسن یراوس ،ییولج تمسق نهپ و هدیشک یاه نوتس هطساو هب اه چیپ رس رد دودحم
 

.دنتسه … و یجورخ تردق و روتوم مجح اب هسیاقم رد نیگنس هثج ،یلخاد ابقر هب تبسن رتالاب یکدی مزاول تمیق

 

 اپیاس یتعنص هورگ یراکمه هطساو هب سنایلرب ۲۰۰ یرس یاهوردوخ ،هدش هتفگ بلطم نیا یادتبا رد هک روط نامه

اب ربارب اه نآ یتناراگ نامز تدم و دنوش یم هضرع رازاب هب و دیلوت روشک لخاد دیلوت طوطخ رد ،سنایلرب ینیچ دنرب اب
 

 هدرتسگ یاه یگدنیامن دوجو هب هجوت اب هک تسیروادای هب مزال ،نینچمه .تسا هدش نیعم رتمولیک رازه ۴۰ ای لاس ۲

مادقا سنایلرب یاهوردوخ زا یرس نیا دیرخ هب تبسن هدوسآ لایخ اب دنناوت یم نارادیرخ ،روشک رساترس رد اپیاس
 

.دنیامن
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 .دیریگن رارق کوکشم و سانشان دارفا ضرعم رد هداتفارود و تولخ یاه ناکم رد دینک یعس ،یریگشیپ یارب
 10 نیا دنربب امغی هب ار ناتیوردوخ دنهاوخ یم هک دیدش هجاوم حلسم ای نشخ یناقراس ای قراس اب امش رگا
:دیشاب هتشاد دای هب ًامتح ار هتکن

 

 دیهد ماجنا دیهاوخ یم هک یزیچ نیرخآ اما دسر یم رظن هب راو هناوید عوضوم نیا هچرگا !دیشاب درسنوخ )1
ناقراس اب هک دیهاوخ یمن ًاعطق و دینک یراکمه نکمم دح ات دیهاوخ یم امش .تسا ناقراس اب ندرک تفلاخم

 

.دیهد ماجنا دنیوگ یم هک ار هچنآ ًاقیقد .دینک دیدهت ار اه نآ ای هدش شلاچ دراو

حلسم هک دیهد ناشن اه نآ هب و هتشاذگ ناترس یالاب ار دوخ ناتسد ًاروف و هدرک زاب ار ینمیا دنبرمک )2
 

.دیتسین

.دینکن شوماخ ار وردوخ )3

نآ رد هک یتیعقوم یارب نات هداوناخ و ناتدوخ تسا رتهب اما دتفین یسک چیه یارب قافتا نیا هک میراودیما
 

 هب ناتیوردوخ تقرس نامز هک یمهم یا هتکن 10 اب ار امش همادا رد .دیشاب هدامآ دور یم تقرس هب ناتیوردوخ
دیشاب هتشاد روضح نآ لخاد رد هک ینامز ًاصوصخم وردوخ تقرس.دیشاب هارمه ام اب .مینک یم انشآ دیآ یم راک

 

لاس رد یبونج یاقیرفآ تقرس زا یریگشیپ یمداکآ .دیآ یم هدننار غارس هب هک تسا ییاه هبرجت نیرتدب زا یکی
 

 تقرس ناکم و نامز نیا اما تسا رییغت لاح رد ناراک فالخ و ناقراس یاه هیور یخرب هچرگا هک دیمهف 2016
زین هعمج زا دعب هتبلا و هدوب وردوخ تقرس یارب زور نیرت بوبحم هعمج .تسا هدرکن یرییغت نادنچ وردوخ

 

هبنش کی ای هبنش یاهزور رد وردوخ تقرس لامتحا رگید فرط زا .تسا هتفرگ رارق مود هبتر رد هبنش هس زور
 

نآ زا سپ و رهظزادعب 8 ات 4 تاعاس نیب وردوخ تقرس کسیر نیرتشیب تفگ دیاب ینامز رظن زا اما ؛تسا رتمک
 

.تسا حبص 8 ات 4 تاعاس نیب زین

!نشخ ناقراس اب ههجاوم رد مهم تاکن



 نیرتشیب دینک شالت و هداد ماجنا ار راک نیا نکمم نامز نیرت عیرس رد دیوش جراخ وردوخ زا دیوگ یم امش هب قراس رگا )4
زا دیراد رارق اه نآ  لرتنک تحت زین امش و دنتسه حلسم ناقراس رگا .دیشاب هتشاد ار ناقراس و ناتدوخ نیب نکمم هلصاف

 

.دینک تعاطا ناشتاروتسد
.تشاد دهاوخ دوجو امش هب تباصا ی

 ار کدوک دیهاوخ یم هک دییوگب اه نآ هب و هدرک هاگآ عوضوم نیا زا ار ناقراس دیراد هارمه هب یکدوک بقع یلدنص رد رگا )5
 هدرک زاب ار بقع برد .دنیشنب هدننار تشپ یلدنص رد دیاب هشیمه دراد همه زا یرتشیب نس هک یکدوک .دینک جراخ وردوخ زا
زین وا هک دییوگب ناتگرزب کدوک هب و دینک زاب ار کدوک یلدنص ینمیا دنبرمک دیناوتب ات دیراذگب وردوخ لخاد ار ناتیاپ کی و

 

نیا هنافسأتم .تسین یدب هدیا هدمآ شیپ تیعقوم هرابرد ناتگرزب کدوک اب ندرک تبحص هتبلا .دوش جراخ وردوخ زا
 

هب دینک جراخ وردوخ زا ار ناکدوک ای کدوک دنهد یمن هزاجا امش هب ناقراس رگا .مینک یم یگدنز نآ رد هک تسا ییایند
 

.تسا یکسیر هشیمه لمع نیا دنچره ،دیرادرب ار وردوخ یاهدیلک لثم هب هلباقم ناونع

.دیهدن ماجنا یناهگان تاکرح هک هتبلا و دنمهفب دییوگ یم هک ار هچنآ ًاقیقد ناقراس ات دینزب فرح حضاو و مارآ )6

یوردوخ هب نییاپ یاه تعرس رد دیراد هگن ار وردوخ ات دننک یم ناتروبجم و هتشاد هگن وردوخ لخاد ار امش ناقراس رگا )7
 

.دیشاب هتشاد اه نآ رش زا ندش صالخ یارب یدایز سناش بیترت نیدب ات دینزب یرگید

 و دش فقوتم وردوخ رگا .دیراپسب دای هب ار ناکم و نامز ،اه نابایخ ،اه هناشن دینک یعس دیدش هدوبر ناقراس طسوت رگا )8
رایسب سناش دننک کیلش اه نآ رگا .دیبایب یرارف هار هک دینک شالت دیتسین اه نآ لرتنک تحت امش اما دندوب حلسم اه نآ

 

.تشاد دهاوخ دوجو امش هب تباصا یارب یمک

.دینکن رارقرب قراس اب یمشچ سامت )9

.تسا ناتیوردوخ زا رت مهم امش ناج .دیرواینرد یزاب نامرهق )10



هک ،درک مالعا زین ار نپاژ رد دوخ شورف رامآ یگزات هب ناسین
 

 رد فیل ناسین یقرب یوردوخ هاگتسد رازه ۱۰۰ نآ اب قباطم
 ناسین یفرعم نامز رد .تسا هدیسر شورف هب روشک نیا
 یاهرازاب زا یکی هک دوب هدرک مالعا ینپاژ زاسوردوخ ،فیل
.تسا نپاژ فیل دیدج هخسن شورف یارب تکرش نیا فده

 

شورف شیازفا یارب یتفگنه یاه یراذگ هیامرس ناسین
 

.تسا هداد ماجنا یناهج یاهرازاب رد فیل یکیرتکلا یوردوخ
 

 رازه ۳۲۰ زا شیب رضاح لاح رد هک دهد یم ناشن اهرامآ
رد )مود و لوا لسن( فیل ناسین یکیرتکلا یوردوخ هاگتسد

 

.دراد دوجو ناهج رسارس

 هاگتسد رازه ۳۷ زا شیب شرافس تبث نتفرگ رظن رد اب
یئوز ونر دروکر ،اپورا رد دیدج فیل ناسین یقرب یوردوخ

 

)Zoe( هتسکش هاگتسد ۳۰۰ و رازه ۳۱ زا شیب شورف اب 
ناونع هب فیل ناسین یکیرتکلا یوردوخ هجیتن رد .دش

 

ب.دوش یم هتخانش اپورا رازاب رد یقرب لوصحم نیرت شورفرپ

 هاگتسد رازه ۳۷ زا شیب شرافس تبث نتفرگ رظن رد اب
یئوز ونر دروکر ،اپورا رد دیدج فیل ناسین یقرب یوردوخ

 

)Zoe( هتسکش هاگتسد ۳۰۰ و رازه ۳۱ زا شیب شورف اب 
ناونع هب فیل ناسین یکیرتکلا یوردوخ هجیتن رد .دش

 

.دوش یم هتخانش اپورا رازاب رد یقرب لوصحم نیرت شورفرپ

لاس زا )Nissan Leaf( فیل ناسین یکیرتکلا یوردوخ
 

 ادتبا .دراد رارق نارادیرخ سرتسد رد اپورا رد نونکات ۲۰۱۱
 نیا هب ییاپورا یاهروشک زا یدودحم دادعت رد نایرتشم
 ناسین رورم هب هک ،دنتشاد یسرتسد یقرب یوردوخ
هب ار یگدنیالآ نودب یوردوخ نیا شورف رازاب تسناوت

 

زا هک یبوخ لابقتسا هب هجوت اب.دهد شرتسگ اپورا رسارس
 

رایسب هدنیآ ،تسا هدش فیل ناسین یکیرتکلا یوردوخ
 

زا شیب رضاح لاح رد .دوب دهاوخ نآ راشتنا رد یناشخرد
 

لدم دیدج فیل ناسین یقرب یوردوخ هاگتسد رازه ۳۷
 

تسا یلاح رد نیا .تسا هدش هداد شرافس اپورا رد ۲۰۱۸
 

 ۱۲ دودح ابیرقت ،یراج یدالیم لاس لوا هام ۴ یط هک
فیل ناسین یکیرتکلا یوردوخ تاشرافس زا هاگتسد رازه

 

.تسا هدش هداد لیوحت اه نآ نارادیرخ هب ۲۰۱۸ لدم

شورف رپ هزورما نیشیپ لسن تیقفوم هتبلاو باذج ی هرهچ و رترب یژولونکت و اه ییاناوت رب هیکت اب فیل ناسین
 

 تسناوت ۲۰۱۸ لدم فیل ناسین یکیرتکلا مامت یوردوخ زا دیدج لسن تسا زبس ی هراق یکیرتکلا یوردوخ نیرت
.دنک تبث اپورا هراق رد یدیدج دروکر ،یئوز ونر ی هنالاس شورف زا روبع اب

اپورا یکیرتکلا يوردوخ نیرت شورفرپ



 تالوصحم دیلوت هنیمز رد لاس ۱۰ زا رتمک یا هقباس اب ام
 هجوت هک مینک رازاب دراو ییوردوخ میدش قفوم ،یقرب
عوضوم نیا .درک بلج دوخ تمس هب ار دارفا زا یرایسب

 

هدوب ناسین هنادنمشوه یاه ه دیا و هاگدید هدننک تابثا
 

یارب ناشخرد و نئمطم یا هدنیآ نمضتم دناوت یم و تسا
 

.دشاب تکرش نیا

 لسن هب تبسن فیل ناسین یکیرتکلا یوردوخ دیدج لسن
 رادروخرب یرتالاب ینف تاصخشم و رت نردم یحارط زا ،یلبق
نامز رد شورف ناسانشراک زا یرایسب لیلد نیمه هب ؛تسا

 

تبسن مود لسن هک دندوب دقتعم یقرب یوردوخ نیا یفرعم
 

.دش دهاوخ هجاوم یرت شیب لابقتسا اب لوا لسن هب

رد ناسین یکیرتکلا یاهوردوخ شورف ریدم ،رومسناد ثَِرگ
 

: داد حیضوت اپورا

 یوردوخ نیرت شورفرپ ناونع هب فیل ناسین نتفرگ رارق
 یراظتنا زا رود قافتا ام یارب ناونع چیه هب اپورا یکیرتکلا
 ی همانرب یقرب یوردوخ نیا دیلوت یارب ام .تسین و هدوبن
 یاهدنرب و نازاسوردوخ ریاس هب تبسن و میراد یتدمدنلب
یحارط و هعسوت هنیمز رد یرتشیب تاقیقحت ،رگید

 

راختفا ثعاب عوضوم نیا .میا هداد ماجنا یکیرتکلا تالوصحم
 

رد لوقعم تمیق اب نازرا ییوردوخ میناوت یم هک تسا ام
 

فیط یاراد هک ،میهد رارق نارادیرخ و نادنم هقالع سرتسد
 

.تسا تازیهجت و تاناکما زا یعیسو
 

 کلام ناونع هب ،ایناپسا دیردام لها یرتشم انم  ید انازوس
اپورا رد فیل ناسین یکیرتکلا یوردوخ هاگتسد نیمرازهدص

 

هدش رازگرب وا هب وردوخ لیوحت تبسانم هب هک ینشج یط
 

:تفگ ،دوب

 مدوب یقرب یوردوخ کی لابند هب لاس ۲ زا شیب ینامز نم
 .دشاب ناسین دناوت یم نم باختنا هک مدیسر هجیتن نیا هب و
 یوردوخ زا یدیدج لدم ناسین هک مدش رادربخ یتقو
 نآ دیرخ یارب یکش چیه ،تسا هدرک هضرع ار فیل یکیرتکلا
رگیدمه اب الماک هنیمز نیا رد مرهوش و نم .مدادن هار دوخ هب

 

هیلقن لیاسو دودعم وزج فیل ناسین و میدوب قفاوم
 

و رهاظ ،اه تیلباق ،تاناکما ظاحل زا تسناوت هک دوب یکیرتکلا
 

.دنک دیرخ هب یضار ار ام یداصتقا ییوج هفرص



رالد ۳۱۱۸۰ : تمیق 

 لبیتروناک گناتسوم دروف

 تسوبوکا و ژراش وبروت یرتیل ۲٫۳ روتوم اب لبیتروناک گناتسوم دروف
 ۳۱۰ تردق .تسا ام تسرهف هفرص هب یاه لبیتروناک زا یکی دروف
 یم لقتنم ار دنمتردق ترپسا کی سح نیشام نیا یراخب بسا
 ات ار وردوخ نیا روتوم دنناوت یم اه رنویت اهزور نیا نآ رب نوزفا .دنک
 ،وردوخ نیا لبیتروناک هخسن نتشاد یارب .دننک رت یوق یدایز دح
.تسا یلومعم هخسن زا رت شیب رالد ۵۵۰۰ یتخادرپ غلبم

رالد ۳۲۹۰۰ : تمیق 

 ییاکیرمآ باذج یاهوردوخ زا یکی یا هخسن ره رد وراماک کش نودب
 .دیازفایب نآ یاه تیباذج هب دناوت یم هدنوش زاب فقس کی و تسا رازاب
 یارب اما دراد ار وراماک یادص و رسرپ و V8 لدم نتشاد یوزرآ سکره
 یرتیل ۲ هخسن دنرادن ار وراماک تردقرپ هخسن دیرخ ناوت هک یناسک
 نیا رگا یتح .دشاب باذج دناوت یم راخب بسا ۲۷۵ناوت اب ژراشوبروت
 رالد ۱۴۹۵ تخادرپ اب دیناوت یم تسین هدننک یضار امش یارب هخسن
 V6 یرتیل ۳ روتوم هب زهجم هک وراماک راخب بسا ۳۳۵ هخسن ،رت شیب
 یسمل یچنیا ۷ شیامن هحفص و بقع نیبرود .دینک یرادیرخ ار تسا
 هخسن نتشاد یارب و دراد رارق وردوخ نیا رد درادناتسا تروص هب
.تسا یلومعم هخسن زا رت شیب رالد ۶۰۰۰ یتخادرپ غلبم ،نآ لبیتروناک

  لبیتروناک وراماک تلروش

 یکورک یوردوخ نآ هب ناریا رد ًالومعم هک )cabrio ( ویرباک ای )Convertible ( لبیتروناک ای هدنوش عمج فقس اب وردوخ
 ناکما زین نآ فقس ،تسا وردوخ درادناتسا یاه سالک زا یکی هب قلعتم هکنیا رانک رد هک تسا ییوردوخ دوش یم هتفگ
 رارق هتسد نیا رد هک تفای ناوت یم وردوخ نوگانوگ یاه سالک زا یدایز یاهوردوخ .دراد ار ندوب هدرتسگ ای ندش عمج
 هپوک وردوخ هب رتسدور کی زا تیلباق رییغت ناکما اب ییوردوخ ناوت یم ار وردوخ نیا رد ود هنوگ ،لاثم ناونع هب .دنریگ یم
 یارب رتشیب هچراپ سنج .دنوش یم هتخاس زلف و هچراپ سنجود زا یلک روط هب اهوردوخ نیا فقس .تسناد سکعلاب و
 رت مجح مک و رت کبس نیع رد فقس نیا هک رطاخ نیا هب ،دنراد رارق اوتسا طخ زا رود تارادم رد هک دور یم راکب یقطانم
.دراد دیشروخ رون شبات لباقم رد یرتمک تمواقم ،ندوب

 

 دوش یم ثعاب عوضوم نیمه و دنناد یم تمیق نارگ هتبلا و باذج ییاهوردوخ ار لبیتروناک یاهوردوخ مدرم رت شیب
 یوردوخ ۱۰ نتم نیا رد ام اما .دنورب یرگید یاهوردوخ غارس و دننکن رکف لبیتروناک یاه هنیزگ هب زگره وردوخ نارادیرخ
.تسا ریذپ ناکما طسوتم یلام ناوت اب یتح اه نآ دیرخ هک میتفرگ رظن رد امش یارب ار لبیتروناک

 

هفرص هب لبیتروناک یوردوخ ۱۰



رالد ۲۵۴۴۰ : تمیق 

 اب هسیاقم رد یدایز تیبوبحم لتیب ،یناهج رازاب رد دیاش
 سکلوف زا لدم نیا اما دشاب هتشادن ینیم لثم ییوردوخ
 ناهج یاه بوبحم ءزج نونکا و هتفای لماکت رورم هب نگاو
 نیا رد هدافتسا دروم روتوم اهنت .دور یم رامش هب دنسپ
 بسا ۱۷۴ دیلوت ناوت هک تسا ژراشوبروت یرتیل ۲ وردوخ
 یا هدند ۶ سکبریگ هلیسو هب ورین و دراد ار تردق راخب
.دوش یم لقتنم اه خرچ هب کیتاموتا

   لتیب نگاو سکلوف

رالد ۲۴۹۹۵ : تمیق

 ادزم نامه وردوخ نیا هک دننک یم رکف وردوخ نادنم هقالع زا یرایسب
MX-5 ردیاپسا ۱۲۴ تایف هک دینادب دیاب اما تسا تایف ناشن اب اتایم 

 هب وردوخ نیا یحارط .دراد اتایم MX-5 ادزم اب یرایسب یاه توافت
 ژراشوبروت روتوم و هدش ماجنا ییایلاتیا کبس هب و هناگادج تروص
 یاکیسالک پیت .تسا هتفرگ رارق ردیاپسا ۱۲۴ توپاک ریز تایف یناپمک
 یرتیل ۱٫۴ روتوم زا تردق نیا هک دراد تردق راخب بسا ۱۶۰ ،وردوخ نیا
 .دوش یم لقتنم اه خرچ هب یا هدند ۶ سکبریگ هلیسو هب ژراشوبروت
 شیب یاه هنیزه دیاب Abarth و Lusso یاه پیت نتشاد یارب هتبلا
 هب و لوبق لباق ردیاپسا ۱۲۴ تایف هیاپ لدم اما درک تخادرپ یرت
.تسا هفرص

 ردیاپسا ۱۲۴ تایف

رالد ۲۵۲۹۵ : تمیق

هفرص هب لبیتروناک یوردوخ ۱۰
 MX-5 ادزم دیهاوخ یم تمیق نازرا و یعقاو رتسدور کی رگا
 بسا ددع و تردق نازیم تسا نکمم .تسا هنیزگ نیرتهب اتایم
 نیشام نیا نییاپ نزو اما دسرن بلاج رظن هب وردوخ نیا راخب
 ۱۵۵ و یرتیل ۲ یروتوم اب یتح اتایم MX-5 ادزم دوش یم ثعاب
 نیا ترپسا پیت .دناسرب تبث هب ار یبوخ درکلمع ،تردق راخب بسا
 ید یا لا یولج یاه غارچ هک تسا نآ هخسن نیرت نازرا ،وردوخ
 نیا رد درادناتسا تروص هب یسمل و یچنیا ۷ شیامن هحفص کی و
 MX-5 ادزم بالک پیت نتشاد یارب تسا ینتفگ .دنراد رارق وردوخ
 رت شیب رالد ۳۸۶۰ غلبم دیاب ترپسا قیلعت متسیس اب اتایم
.دینک تخادرپ

 اتایم MX-5 ادزم



 شورف هب اه هدنشورف یخرب طسوت زونه وردوخ نیا نیشیپ هخسن
 وردوخ نیا لوا هاگن رد دیاش .تسا هفرص هب نآ دیرخ و دسر یم
 هب پیج یابیز یاه لدم زا یکی اما دسرن رظن هب باذج یلیخ
باسح

 هب V6 و یرتیل ۳٫۶ روتوم زا یراخب بسا ۲۸۵ تردق .دیآ یم
 امش یارب ار تیباذج ،پیج صوصخم لیسنارفید ود متسیس هارمه
 یم ثعاب وش و تسش لباق یلخاد یاضف و دروآ یم ناغمرا هب
 هک تسا ینتفگ .دشاب ییوجارجام ره بسانم ،نیشام نیا دوش
.تسا رت نارگ رالد ۳۵۰۰ دودح JK رلگنار پیج دیدج هخسن

لبیتروناک رپوک ینیم

 یوردوخ ،شخب تیاضر یگدننار زا یبیکرت لابند هب رگا
 رفن ود یارب اهنت بسانم یاضف و هدش یزاس یشرافس
 لدم .تسا یبسانم باختنا لبیتروناک رپوک ینیم ،دیتسه
 هک دراد تردق راخب بسا ۱۳۴ لبیتروناک رپوک ینیم هیاپ
 یارب و دوش یم دیلوت یرتیل ۱٫۵ روتوم طسوت تردق نیا
 ۵۰۰۰ یتخادرپ غلبم ،وردوخ نیا لبیتروناک هخسن نتشاد
.تسا یلومعم هخسن زا رت شیب رالد

 JK رلگنار پیج
رالد ۲۴۵۹۰ : تمیق 

  ویرباک وتروف ترامسا

 یقرب یاه هخسن و دشاب یرهش کچوک نیشام کی ترامسا دیاش
 یقرب هخسن اما یرهش هاتوک یاه تفاسم یارب یبسانم هنیزگ نآ
 روتوم هارمه هب هتفرشیپ و بوخ یلخاد داوم اب وردوخ نیا یویرباک

 دناوت یم ژراش راب ره اب رتمولیک ۱۶۴ تفاسم رد یراخب بسا ۸۰
.دنکب مه رت باذج ار امش یرهش یگدننار

رالد ٢٥٣٩٠ : تمیق

رالد ۲۵۹۵۰ : تمیق 



۵۰۰c تایف

 و میراد تسیل رد ار یرهش دورنآ یوردوخ کی مه زاب اما
 یزاس یصخش و تاناکما زا حطس نیا هک دیشاب نئمطم
 پیت رد .تسا هداعلا قوف ،تمیق نیا اب نیشام کی رد

Pop ۱٫۴ روتوم کی زا یجورخ راخب بسا ۱۰۱ وردوخ نیا 
 ۵ یسمل شیامن هحفص نینچمه .تشاد میهاوخ یرتیل
 رد رگید یزاس یصخش یاه تیلباق هارمه هب یچنیا
.دنک یم رت باذج ار نآ وردوخ نورد و نوریب

رالد ١٦٤٩٠ : تمیق

لبیتروناک ٢٣٠i و ما یب

 هفرص هب و لبیتروناک و ما یب کی میهاوخب رگا اما دنتسین تمیق نازرا نادنچ یسالکره رد و ما یب یاهوردوخ
 لیسنارفید متسیس وردوخ نیا رد .دشاب باختنا نیرتهب دناوت یم لبیتروناک ۲۳۰i لدم کش نودب میشاب هتشاد
 یراخب بسا ۲۴۸ هیاپ هخسن اب یتح .دنک یم لقتنم یبوخ هب ار ترپسا یگدننار کی سح ،کیمانیاد بقع
 یدایز دح ات مه وردوخ نیا تخوس فرصم و دینک یم هبرجت ار یا هیناث ۵٫۶ دص ات رفص باتش ،لدم نیا
 اما دینک تخادرپ ار یدایز یاه هنیزه دیاب وردوخ نیا رد رت شیب یاه نشپآ نتشاد یارب هتبلا .تسا یداصتقا

 هنیزه شزرا نشپآ نیا و تسا سرتسد رد و ما یب هدننار رایتسد جیکپ رت شیب رالد ۵۰۰ اب اهنت لاثم یارب
.تسا یلومعم هخسن زا رت شیب رالد ۵۸۰۰ یتخادرپ غلبم وردوخ نیا لبیتروناک هخسن نتشاد یارب .دراد ار ندرک

رالد ٤٠٧٥٠ : تمیق 



 سکول رایسب ینپاژ نادس نیا نیباک ،دور یم راظتنا هک روط نامه
 رد یتافیرشت یاه نادس یمامت دننام یگژیو نیا هک تسا
 اجنیا رد هک یوحن هب دروخ یم مشچ هب رتشیب بقع تمسق
 قبط هتبلا .تسا هتفرگ رارق هیوهت و روژاسام اب یدرف یاه یلدنص
 یمشپ شکور اب سکول نادس نیا یاه یلدنص ،ینپاژ تنس
 شرافس لباق اه نآ یارب مه یمرچ ششوپ یلو دنا هدش هدیشوپ
 و هتفای شیازفا نیباک لخاد رس یاضف دیدج یروچنس رد .تسا
 و دورو ،اه باکر ٔهبل عافترا یرتم یلیم 15 شهاک فطل هب
.دریگ یم ماجنا رت تحار نآ هب یجورخ

 نادس نیا تمیق ،اتویوت مالعا قبط .تسا هدش مالعا نآ تمیق و زاغآ نپاژ رد یروچنس دیدج لسن شورف الاح لاحرهرد
 و تایلام باستحا نودب غلبم نیا هک دوش یم زاغآ رالد رازه 178 لداعم نی نویلیم 19,600,000 زا نپاژ رد سکول
 هاگتسد 50 اهنت هناهام شورف اتویوت هک درادن یبجعت ،فازگ یتمیق بسچرب نیا دوجو اب .تسا شرافس لباق یاه نشپآ
 اما هدرک ظفح ار دوخ یتنس و کیسالک لیاتسا نانچمه اما یروچنس موس لسن .تسا هتفرگ رظن رد یروچنس یارب ار
 .دراد عافترا رتم 1.50 و ضرع رتم 1.93 ،لوط رتم 5.33 الاح هک یا هنوگ هب تسا هدش رت گرزب یلبق لسن هب تبسن
 یاپ یاضف هک هدیسر رتم 3.09 هب شیازفا رتمیتناس 6.5 اب زین اتویوت راد مچرپ نادس نیا یروحم ٔهلصاف نینچمه
.تسا هدرک مهارف بقع نانیشنرس یارب ار یرتشیب

 
 و خاش لابند هب دیابن ارچ هدروآ هوتس هب ار و ما یب و زنب شسسکل هدیرب ار نازرا یاهوردوخ ناما شیالورک هک ییاتویوت
 فارشا ات هدرک ورف نازاس سکول شفک رد اتویوت هک تسییاپ یروچنس اتویوت دشاب یلتنب و سیورزلر یارب ندیشک هنوش
 اتویوت تخاس نادس نیرت سکول یروچنس میدرک ضرع هک روط نامه دنهدب تالمجت رونام نپاژ یلم دیلوت لوصحم اب نپاژ
 دنمتورث راجت و یتلود ٔهبتر یلاع تاماقم ،روطارپما طسوت روشک نیا رد و هدوب نپاژ یلخاد رازاب صوصخم ًافرص هک تسا
 ای سیورزلور ار نآ ناوت یم هک ییاج ات تسا نپاژ سکول یوردوخ نیرتدرف هبرصحنم ،نادس نیا .دریگ یم رارق هدافتسادروم
 دیدج ًالماک لسن ماجنارس )لاس 21( ههد ود زا شیب زا سپ اتویوت اما شیپ یدنچ .تسناد نابات باتفآ نیمزرس یلتنب
 کی یارب دیلوت طخ یور ندنام ههد ود ًانئمطم .درک ییامنور هتشذگ ربتکا هام رد 2017 یویکوت هاگشیامن رد ار یروچنس
.تسا هتشاد لسن هس اهنت دوخ ٔهلاس هاجنپ رمع لوط رد یروچنس هک تسا لیلد نیمه هب و تسا دایز رایسب وردوخ

يروچنس اتویوت یفرعم



 
 روتوم نیا دیدج لسن رد اتویوت اما دوب زهجم تردق راخب بسا 276 اب V12 یرتیل 5 ٔهنارشیپ کی هب یروچنس یلبق لسن
 و تردق راخب بسا 380 اب ینیزنب V8 یرتیل 5 ٔهنارشیپ کی زا هک هدرک نیزگیاج دیدج یدیربیه ٔهکرحم یاوق کی اب ار

 .تسا هدش لیکشت رواتشگ رتم نتوین 300 و تردق راخب بسا 225 اب یکیرتکلا روتوم کی و رواتشگ رتم نتوین 510
 هدزاود روتوم تردق هب تبسن ار یهجوت لباق شیازفا هک تسا تردق راخب بسا 430 اب ربارب متسیس نیا یجورخ عومجم
 هدش هتفرگ رظن رد یلکین یرطاب جیکپ کی زین یکیرتکلا روتوم زایندروم یژرنا نیمأت یارب .دهد یم ناشن یمیدق ردنلیس
 هناهام شورف اتویوت ،دنامب یقاب صاخ ییوردوخ ناونع هب نانچمه یروچنس هکنیا یارب ،دش هراشا هک روط نامه .تسا

.دسر یم دیلوت هب نپاژ رد اتویوت ٔهناخراک رد یروچنس .دراد رظن رد ار نآ زا هاگتسد 50 اهنت

 لرتنک اب یداب قیلعت متسیس هب ار یروچنس دیدج لسن اتویوت
 شهاک بجوم یکیتسال تاعطق هارمه هب هک هدرک زهجم یکینورتکلا
 یمرن رایسب یراوس ٔهئارا و یراوس یتحار شیازفا ،یا هداج تاشاعترا
 تخاس لوصحم نیرت سکول زا هک یا یراوس نامه ینعی دوش یم
 هک تسا هدرک اعدا ینپاژ ٔهدنزاس نینچمه .دور یم راظتنا اتویوت
 یاه بسچ زا هدافتسا قیرط زا دیدج یروچنس ٔهندب ماکحتسا
 زا یا هعومجم اتویوت ،نیا رب هوالع .تسا هتفای دوبهب ینامتخاس
 هک هتفرگ رظن رد یروچنس یارب مه ار هدننار کمک و ینمیا یاه متسیس
 متسیس ،کراپ رادشه ،روک طاقن شیاپ متسیس نوچ یدراوم لماش
 ،یرادار لرتنک زورک ،طخ زا جورخ رادشه ،دروخرب زا شیپ یکمک
 تروص رد متسیس نیا .دوش یم HelpNet متسیس و یقیبطت یالابرون
 عوقو و هتفرگ سامت یلحم تاماقم اب راکدوخ روط هب اه گبریا ندش زاب
.دهد یم عالطا اه نآ هب ار فداصت

 متسیس نوچ یدراوم لماش ینپاژ سکول نادس نیا تازیهجت تسیل
 یارب یچنیا 16 گرزب رگشیامن و وگدنلب تسیب اب کی هجرد یتوص
 نیب رد ،نیا رب هوالع .دوش یم بقع یمرگرس-یتاعالطا متسیس
 هک هدش هیبعت یچنیا تفه یسمل رگشیامن کی مه بقع یاه یلدنص
 روژاسام دننام یفلتخم یاه تمسق نآ قیرط زا دنناوت یم نانیشنرس
 ظفح یارب یکیرتکلا ٔهدرپ و یتوص متسیس ،هیوهت متسیس ،اه یلدنص
 و ادصورس شهاک روظنم هب ،نیا رب هوالع .دننک لرتنک ار یصوصخ میرح
 متسیس کی روط نیمه و ادص قیاع داوم زا یناوارف ریداقم اتویوت ،شاعترا

.تسا هدرب راکب یروچنس رد ار زیون لاعف لرتنک



 یاهریگلگ ،توپاک زا S60 اریز هدوب عیسو ًالماک وردوخ نیا 2014 لاس یناسرزور هب ،مینک تواضق هنافصنم میهاوخب رگا
 رییغت یمرگرس تاعالطا متسیس ،نیون LED یاه تیالید ،توافتم دیدج یاه غارچ ،رت گرزب هرجنپولج ،دیدج یولج
 لسن ،یرهاظ عیسو تارییغت اب یتح.درب یم دوس رادار رب ینتبم روک طاقن شیاپ نوچمه دیدج ینمیا تازیهجت و هتفای
 یحارط نابز زا وردوخ نیا دیدج لسن .دتفا یم القت هب شدیدج لسن تهبا اب و فیرظ رهاظ اب هسیاقم رد S60 وولو یلبق

.تسا هدش هدید اه یدئوس تالوصحم رگید و S90 راد مچرپ نادس رد ًالبق یحارط نیا .درب یم دوس وولو نیون

 یورین ی هصرع رد دیدج یاه یژولونکت هتبلا و دیدج دنمشوه مرف تلپ نینچمه و وولو دیدج یحارط نابز کش نودب
 میراد لیم الاح هداد و داد دهاوخ شیازفا رازاب زا ار دوخ مهس اعطق و شدوخ یابقر بلق رب کاندرد تسیریت ' هکرحم
 یاه تست رد S60 وولو لسن نیمود هکنیا هب هجوت اب مینک هسیاقم شدوخ یمیدق لسن اب S60 دیدج لسن تفرشیپ
 نمیا ،تخاس شوخ یوردوخ کی نآ هرابرد یلک ریوصت اما هدرواین تسد هب یریگمشچ یزوریپ هتفرگ تروص یا هسیاقم
 رخاوا رد هک S60 نیشیپ لسن اریز هتشاد قلعت لبق ههد کی دودح هب اه تواضق هنوگ نیا هتبلا.تسا هدوب بیکرت شوخ و
 نیا اریز هدرک رییغت ًالماک نامز .تسا هداد S60 2019 دیدج ًالماک لسن هب ار دوخ یاج دوب هدش یفرعم 2009 لاس
 اما تفای اقترا 2014 لاس رد S60 وولو.تسا 3 یرس BMW و سالک C سدسرم ،A4 یدوئآ هضبق رد نونکا مه سالک
 تذل نامز الاح نیاربانب دندرک یفرعم ًالبق ار F30 دک 3 یرس و W205 سالک C دیدج یاه لسن BMW و سدسرم
.دشاب یم یدئوس روج و عمج ییارجا نادس نیا دیدج لسن زا ندرب

S٦٠ وولو میدق و دیدج لسن هسیاقم



 لایرتم یخرب یاراد هک S90 فالخرب .تسا هدرک یوریپ V60 و S90 شور زا و هدوب توافتم ًالماک روناج کی دیدج لسن
 زا یادج .دوب دیهاوخ S60 یلبق لسن اب هسیاقم رد یرتالاب تیفیک دهاش امش تسا یزکرم لوسنک رد رتشیب یکیتسالپ
 هدرک هدافتسا یرتمک یاه همکد زا و هدوب یرت فیرظ دروبشاد یحارط یاراد نینچمه S60 دیدج لسن ،تیفیکاب لایرتم
 نانچمه S60 وولو یلبق لسن هچرگا لک رد.تسا ینردم یمرگرس تاعالطا متسیس یاراد نینچمه وردوخ نیا .تسا
 نافیرح اب تباقر روظنم هب وولو هک تسا یزیچ نامه ًاقیقد دیدج لسن اما تسا باذج ًاتبسن و تیفیکاب یوردوخ کی
 هب ار S60 2019 وولو دیدج لسن امش ،تکپماک سکول یاه نادس سالک رد :تسا نیا یلصا لاؤس.دراد زاین سانشرس
؟دیهد یم حیجرت ینمرژ فیرح هس

 ناحارط لیلد نیمه هب دراد یرتشیب یروحم نیب هلصاف و هدوب رت لیوط S60 وولو دیدج لسن هک دینکن شومارف اما
 هب دشاب هتسشن S60 یلبق لسن نیباک رد هک یدرف ره.دنا هتشاد باذج تابسانت داجیا یارب یرتشیب لمع یدازآ
 وردوخ نیباک .تسا هدرب هرهب یبسانم سکول لایرتم زا و هتشاد تخاس شوخ ینیباک وردوخ نیا هک دناد یم یبوخ
 نیباک هرابرد یدایز تیاکش ًالامتحا امش ،تسین A4 ای 3 یرس یبوخ هب هک یگدننار تیعقوم زا یادج و هدوب تحار
.تشاد دیهاوخن نیشیپ لسن

 هجوت بلج یلیخ و هدوب هداتفا اپ شیپ یمک یلبق لسن یامن هک یلاحرد هدوب فیرظ و زیت دیدج S60 یولج یامن
 اریز دوب دیهاوخ دهاش S60 نیشیپ لسن رد ار یرتهب عاضوا دینک هاگن یبناج لیافورپ هب هک ینامز .دنک یمن
 زین زورما یتح یلبق لسن لکش L بقع یاه غارچ .دنا هدش کیمانید یرهاظ داجیا ثعاب ینالضع بقع یاه سوق
 رثکا رد و هدمآ مشچ هب موسرم و یتنس یمک دیدج لسن دننام رتسبال یاه غارچ هک یلاحرد دنسر یم رظن هب بوخ
.دنوش یم هدید مه یزورما تالوصحم



 هئارا روظنم هب هنارشیپ هب کنخ و هزات یاوه ندیسر هب و هدش هتخاس نلیتا یلپ زا AEV )لکرونسا( عفترم یاوه یدورو نینچمه 
.تسا گنر ود یا هندب و یکشم هرجنپولج اناوت پاکیپ نیا یرهاظ رییغت رگید .دنک یم کمک سنمروفرپ رثکادح

 نیا .تسا هدش هتخاس یرتم یلیم 4 دالوف زا هک میتسه ییولج رپس نوچمه یتظافح تاعطق ندش هفاضا دهاش ینوریب شخب رد
 رد .دشاب یم X نژیو یچنیا LED 30 راون نینچمه و صوصخم چنیو و یموینیمولآ یشک کدی یاه پول یاراد نینچمه رپس
 زا و هداد اقترا زین ار راب هظفحم یتح AEV .تسا هدش هتخاس یرتم یلیم 4 دالوف زا هک مینیب یم ار یرپس مهزاب بقع شخب
 یارب اوه یدورو ود یاراد زین هتفای اقترا 1500 مر توپاک.تسا هدرب دوس یموینیمولآ یشک کدی یاه پول و یتظفاحم یاه هلول
 ساسح یکینورتکلا یاه متسیس هب دورو زا بآ نتشاد هگن رود هب نینچمه اه یدورو نیا .دشاب یم هنارشیپ یامرگ ندرک جراخ
.دننک یم کمک

 هجوت دروم هزادنا نامه هب مه اه پاکیپ یارب عافترا شیازفا تسا رت لوبقم ترپسا یاه وردوخ یارب عافترا ندروآ نییاپ ردقچره
 دهاوخ ناغمرا هب هدننار یارب ار یتذل هچ هداج جراخ رد یوق یقیلعت متسیس اب هارمه شیازفا نیا رگا دیشاب هتشاد رظن رد دشابیم
 نامه ای ییاکیرمآ نشیدپسکا یاهوردوخ هسسوم هک ارچ نامز زا رخآ یارب پاکیپ کی تسا یپاکیپ نینچنیا AEV مر جود . دروآ

AEV ینامزلارخآ هدنیآ کی هدامآ یناپمک نیا .دنک یم نشخ و تخسرس دورفآ یاهوردوخ تخاس هب مادقا هک تسا لاس یاه لاس 
 رد.دراد مان 1500 مر AEV Recruit یناپمک نیا هژورپ نیرتدیدج .دنتسه رییغت لاح رد وردوخ تعنص تالوصحم اریز دوش یم
 و هدشن هارمه قیلعت متسیس رییغت اب عافترا شیازفا نیا هتبلا .دش دیهاوخ هجوتم ار قیلعت متسیس عافترا شیازفا لوا هظحل نامه
 یاه هیاپ زا هدافتسا اب AEV .درب یم دوس بقع یاوه یاه هسیک و ولج رد نیتشلیب یداب تارتسا قلعت متسیس زا نانچمه 1500 مر
.دهد شیازفا ار پاکیپ نیا عافترا هتسناوت 5100 نیتشلیب رت لیوط یاه کوش و رتدنلبدق

 ار یشرافس یاه تخود اب مویمیرپ مرچ ششوپ پاکیپ نیا لخاد رد .تسا هدیشک نیباک یور و رس رب زین یتسد AEV اما
 تکرش نیا .دوش یم یبناج لیاسو و اه غارچ ناسآ لرتنک ثعاب هک هدش هدید کرادت اه همکد یارب صاخ شخب کی .مینیب یم
 یتسرد درکراک یچنیا 37 یاه کیتسال اب شخب ود ره نیاربانب هدرک یزیر همانرب هرابود ار مر تعرس رگسح و رتویپماک نینچمه
 یاهدروخزاب پاکیپ نیا هک میناد یم اجنیا هب ات .ریخ ای درک دهاوخ دیلوت طخ دراو ار دوخ 1500 مر ایآ هک هتفگن AEV.دنراد
 و پیج یاه یگدنیامن یخرب رد AEV طسوت هدش نویت تالوصحم رضاح لاح رد .تسا هتشاد نوگانوگ یاه هاگشیامن رد یتبثم
.دنتسه رادروخرب ههام 36 یتناراگ زا و دنسر یم شورف هب مر

AEV Recruit مر پاکیپ یفرعم



 یزکرم لفق ندرک زاب ناکما ،ریسافت نیا اب .دوش یم مهارف وردوخ هب دنمشوه یشوگ یسرتسد NFC زا هدافتسا اب عقاورد 
صخشم رتشیب تقرس ماگنه رد شور نیا تیزم هتبلا ؛درادن دوجو گنیکراپ هب هناخ زا لاثم یارب ،رود ی هلصاف زا وردوخ

 

.دوش یم
هک لاتیجید دیلک مود ی هخسن .دنام دهاوخ ماکان ،وردوخ هب نآ ندرک کیدزن و دنمشوه یشوگ هب یسرتسد نودب قراس 

 

 .تشاد دهاوخ رب رد ار دنمشوه یشوگ و وردوخ نیب درادناتسا رابتعا لکتورپ ،دوش یم رشتنم ۲۰۱۹ لاس لوا ی ههام هس رد
 یاه هنیزه وردوخ اب لاصتا فالتئا لاتیجید دیلک مود ی هخسن رد ،ناهج یروانف و زاسوردوخ یاه تکرش یراکمه اب
یسدنهم میت رضاح لاح رد.دنک یم ادیپ شهاک دنمشوه یشوگ و وردوخ نیب هدنهد طابترا یاهرازبا یحارط یارب هعسوت

 

و ما یب لاتیجید دیلک .دنک یم هئارا دنرب نیا تالوصحم یخرب رد ار دوخ  هب صوصخم لاتیجید دیلک و ما یب یناملآ تکرش
 

 تیعضو شیامن یارب چنیا ۲.۲ داعبا اب LCD رگشیامن کی هب یزکرم لفق لماش وردوخ تومیر درادناتسا لامعا رانک رد
 تکرح یارب هدنام یقاب تفاسم ای تخوس نزخم تیعضو نوچ یتاعالطا کچوک رگشیامن نیا رد .تسا زهجم وردوخ ینف
لماش یرگید تاعالطا ،دنمشوه یشوگ دننام رگشیامن یور تسد تکرح اب .دوش یم هداد شیامن یقرب مامت تلاح رد

 

.دیآ یمرد شیامن  هب یا هرود سیورس ات هدنام یقاب نامز ای اه هرجنپ و اهرد ندوب لفق ای زاب تیعضو

 رود هار زا وردوخ تراتسا و لفق نوچ یلامعا اب لاتیجید دیلک نیا
 نیلوا .دش دهاوخ هتخاس دنمشوه یشوگ عاونا اب طابترا ی هلیسو هب
رایتخا رد ار یمومع ی هعسوت شور ،لاتیجید دیلک نیا ی هخسن

 

تیریدم راتخاس زا هدافتسا اب ات دهد یم رارق یزاسوردوخ یاه تکرش
 

 دنمشوه یشوگ و لاتیجید دیلک نیب طابترا ،)TSM( نئمطم سیورس
 طابترا و )NFC( کیدزن نادیم تاطابترا یروانف زا هدافتسا اب .دوش رارقرب
 وردوخ دیلک نیرت نمیا و نیرت هتفرشیپ ،دیلک رد نمیا ی هعطق هب میقتسم
نیب ،نئمطم متسیس کی زا هدافتسا اب نازاسوردوخ.دش دهاوخ دیلوت

 

داجیا طابترا NFC یروانف هب زهجم دنمشوه یشوگ و لاتیجید دیلک
 

؛دننک یم

وردوخ لاتیجید دیلک تخاس رد و ما یب و يدوئآ ،گنوسماس ،لپا يراکمه
 نیا مهم ربخ لاتیجید دیلک رترب یژولونکت هب لین یارب حرطم و زاس سکول نازاسوردوخ اب لیابوم رترب ناگدنزاس یراکمه
،فالتئا کی لیکشت اب وردوخ تخاس و یروانف هزوح یاه تکرش زا یعمج هلصاو رابخا قبط رب تسیزاسوردوخ یاه زور

 

 یروانف ی هزوح رد لاعف و هدش هتخانش تکرش ۷۰ زا شیب . دنتسه اهوردوخ یارب لاتیجید دیلک دیلوت و یحارط لابند  هب
ماکلاوک ،یپ سکا نا ،یادنویه ،و ما یب ،زروتوم لارنج ،یدوئآ ،کینوساناپ ،گنوسماس ،یج لا ،لپا لماش فلتخم عیانص و

 

دیلک یارب درادناتسا کی دیلوت و یحارط لابند هب ،CCC راصتخا هب ای »وردوخ اب لاصتا فالتئا« بلاق رد نگاو سکلوف و
 

.دنتسه وردوخ لاتیجید



 نیمه هب ،تسین ناسکی دارفا مامت نیب رد ییابیز فیرعت اما 
 یارب ار دوخ درف هبرصحنم تالوصحم گنینویت یاه تکرش رطاخ
 ی هضرع هب یروصنم یناملآ رنویت .دنریگ یم رظن رد نایرتشم
 توافتم یزاس یصخش و کیمانیدوریآ گنینویت یاه جیکپ
 یاه شخب نیرت مهم زا یکی نبرکربیف تانیئزت و دراد ترهش
 دنلب یساش یارب یروصنم ناصصختم .تسا دنرب نیا یاه جیکپ
 ی اقترا و کیمانیدوریآ جیکپ ،رالو ییایناتیرب سکول تکپماک

ECU دنا هتفرگ رظن رد ار زوزگا متسیس و.

 دیلوت و یحارط ،یحیرفت یاه یتشک و یراجت یاهامیپاوه یلخاد یحارط نوچ ییاه هزوح رد نونکا مه یروصنم تکرش
 یاقترا جیکپ زا یروصنم روهشم رنویت مادقا نیرتدیدج رد .دنک یم تیلاعف سکول یاهالاک و یرادا تازیهجت ،یگناخ مزاول
 راوگج دنرب لوصحم )Velar( رالو رورجنر.درک ییامنور رالو رورجنر روردنل دنلب یساش یارب دوخ کیمانیدوریآ و ینف
 تسا یزیچ نیرخآ کیمانیددوریآ و یرهاظ گنینویت ًاعقاو هک تسا ناهج رازاب یاهدنلب یساش نیرتابیز زا یکی ،روردنل
.دراد زاین نآ هب هک

 ،زنب سدسرم ،ینیگروبمال ،نیترام نوتسا :زا دنترابع ،هتشاد تکراشم اهنآ اب نونکات یروصنم هک ییاه تکرش زا یخرب
.یلتنب و زراک روتوم سیور-زلور ،یتارزام ،هشروپ ،رورجنر ،یدوئآ ،یرارف

 دیلوت هب مادقا ،لقتسم روطب نآ یپ رد هک ،درک یزادنا هار ،ار دوخ یدیلوت هناخراک نیتسخن ،۲۰۰۱ لاس رد یروصنم تکرش
 رد یدیلوت هناخراک ۲ یاراد نونکا مه تکرش نیا .دومن دوخ یشرافس یاهوردوخ گنینویت زاین دروم تازیهجت و تاعطق
 روپاگنس و یبظوبا ،سلجنآ سل ،لوئس ،اکاسوا یاهرهش رد ،نآ یللملا نیب رتافد و دشاب یم سیئوس و ناملآ یاهروشک
.دنشاب یم رقتسم

 رجاهم کی طسوت ۱۹۸۹ لاس رد هک ،تسا ناملآ رد رقتسم ییایناتیرب یوردوخ گنینویت تکرش  یروصنم تکرش
 نیمات و یسدنهم تامدخ هئارا هنیمز رد ،تسخن یاه لاس رد هک تکرش نیا.دش سیسات یروصنم شوروک مانب ،رابت یناریا
 هعسوت فده اب ۱۹۹۰ ههد طساوا رد ،درک یم تیلاعف گینویت حرطم یاه تکرش یارب ،وردوخ فلتخم تاعطق
 یاهوردوخ زا یصاخ یاه لدم هعسوت و گنینویت رب ار دوخ زکرمت و درک ناکم لقن ناملآ ،خینوم رهش هب ،شیاه تیلاعف
.دومن فوطعم یرارف و نیترام نوتسا ،یلتنب ،سیور-زلور یاه تکرش

يروصنم رالو رورجنر



 گنزدض دالوف لنج زا زوزگا متسیس بصن و ECU یاقترا اب ار ینف یاوق یروصنم ،نیباک و هندب یرهاظ تارییغت رانک رد
 راخب بسا ۳۸۰ تردق اب ژراشرپوس یرتیل ۳ لکش V ردنلیس ۶ ی هنارشیپ زا SE پیت رد رالو رورجنر .دنک یم یزاس هنیهب
 رانک رد هک دنک یم داهنشیپ رتشیب تردق راخب بسا ۴۵ ،دوخ گنینویت جیکپ رد یروصنم یسدنهم میت .دنک یم هدافتسا
 دننام ،رگید گنینویت تکرش دنچ یروصنم رب هوالع .دوب دهاوخ زاون شوگ مه نآ یادص ًالامتحا ،دیدج زوزگا متسیس

Aspire Design کتراتسا و )Startech( هتبلا .دننک یم هضرع رالو رورجنر یارب کیمانیدوریآ و ینف گنینویت یاه جیکپ 
 یرتیل ۵ لکش V ردنلیس ۸ ی هنارشیپ هب ًالامتحا هک رالو رورجنر SVR ی هخسن ،یمسریغ و یسوساج ریواصت ساسا رب
 تردق راخب بسا ۵۷۵ ات SVR ترپسا رورجنر رد هنارشیپ نیا .تسا دیلوت و تست ،هعسوت لاح رد هدوب زهجم ژراشرپوس
 هیاپ تمیق ،یروصنم یشرافس تالوصحم رگید دننامه.تسین تیعقاو زا رود مه SVR رالو رد نآ بصن لامتحا و دراد
.تسا هدشن مالعا رالو گنینویت جیکپ

 رانک رد یفقس رلیوپسا و  هرجنپولج دیدج حرط ،اوه یاه هچیرد اب توپاک دیدج حرط ،بقع رزویفید ،ولج رلیوپسا
 یارب رالو رورجنر .تسا هدرک رت یمجاهت ار ابیز دنلب یساش نیا یامن اهریگلگ یالاب و یبناج یاه هنیآ نبرکربیف تانیئزت
 هدرک باختنا ار ردیاپسا یروصنم چنیا ۲۳ و ۲۲ گرزب یاه گنیر ،یروصنم یصاصتخا ی هداوناخ هب دورو زوجم بسک
 ،یموینیمولآ یاه لادپ شدنآ .دنا هدرکن لمع یطارفا نادنچ ،رالو یلخاد یاضف رد یروصنم ناسدنهم و ناحارط .تسا
 غلابم تخادرپ تروص رد هتبلا .دنتسه رالو یارب یروصنم داهنشیپ یصاصتخا یاه شوپفک و اهرد نییاپ یزادرپرون
.دراد دوجو زین نیباک مامت رد مرچ زا هدافتسا ناکما ،رتشیب



 نوچمه یتازیهجت یاراد Allure یاه لدم
 ،هدنوش مرگ یمرچ یاه یلدنص ،یلخاد یزادرپرون
 ،DAB یویدار ،یدعب هس یربوان ،بقع هدند نیبرود
 هب ساسح یاه نک کاپ فرب و راکدوخ یاه غارچ
 زا درادناتسا تروص هب اه لدم یمامت .دنتسه ناراب
 نیب وردوخ ظفح رایتسد و راکدوخ یرارطضا زمرت
 رتزهجم یاه هخسن هک یلاحرد دنرب یم دوس طوطخ

Allure هداج مئالع صیخشت ،روک طاقن صیخشت زا 
دنتسه رادروخرب هدننار هجوت رادشه و

 دیدج لسن یحارط دش ققحم ۵۰۸ لدم ینادیم تست دنیارف ولراک تنوم هب ییوردوخ ناراگنربخ زا وژپ توعد اب یگزات هب
 ماهلا 5008 و 3008 قفوم یاهدنلب یساش یحارط یاه هصخاش زا نآ رهاظ رد و هدوب لبق زا رت هدننک کیرحت ًاعطق 508

 هداج رد رت تهبا اب یروضح لیلد نیمه هب و هدوب دوخ یلبق لسن زا رت نهپ و رت عافترا مک وردوخ نیا .تسا هدش هتفرگ
 ییابقر زا ار نآ دیدج 508 هدیمخ فقس طخ و هدرک داجیا ار یرتزیت یحارط زین درادناتسا LED یاه تیالید .دراد
.دنک یم زیامتم 6 ادزم و نوئترآ نگاو سکلوف نوچمه

 ماهلا وژپ نردم تالوصحم رگید زا و هدوب ینتشاد تسود زیچ همه .تسا هتسجرب نآ رهاظ هزادنا هب زین دیدج 508 نیباک
 یانشآ یحارط زا نینچمه ناحارط .تسا بسانم ًالماک زین هدننار تیعقوم و هدوب یلاع نیباک تخاس تیفیک .تسا هتفرگ

i-Cockpit اهنت( 508 کیتاموتا یاه لدم.تسا هبرف و کچوک نامرف هژورپ نیا زا یشخب هک هتبلا و دنا هدرک هدافتسا 
 یوج هدند ضیوعت مرها و هدوب رادزیخ یزکرم لوسنک یاراد )دنک یم هدافتسا یتسد سکبریگ زا یلزید هیاپ هخسن
 .دراد دوجو شخب نیا رد اضف یرادقم نیاربانب و هدش هارمه یکینورتکلا کراپ زمرت اب زین دننام کیتسا

 یچنیا 10 یسمل هحفص زا رتالاب و Allure یاه هخسن هک یلاحرد دنتسه یچنیا 8 یسمل هحفص یاراد هیاپ یاه هخسن
 یاه همکد قیرط زا و هدوب ناهنپ یمرگرس تاعالطا متسیس یاهونمریز رد زین نف و امد یاه لرتنک نینچمه .دنرب یم دوس
.تشاد یسرتسد زیچ همه هب ناوت یم ربنایم

 هب رتشیب لابقا لیلد ناوت یم یناسآ هب دنچره دوش یم هضرع یا هنادنمتواخس تازیهجت اب دیدج 508 وژپ یاه لدم یمامت
.دید ار GT Line ای Allure نوچمه یرت لوف یاه لدم

!هداج یعقاو ياورنامرف ،دیدج ٥٠٨ وژپ اب یگدننار هبرجت نیلوا



 تازیهجت همه نیا دوجو اب هتبلا.دوش یمن مارآان اهزادنا تسد زا روبع رد اما تسین مرن یلبق لسن اب هسیاقم رد وردوخ نیا
 متسیس نیا هچرگا .دنک یمن لمع بوخ یلیخ ینالوط یاهرفس رد 508 وژپ یقیبطت لرتنک زورک هک تسا یراسمرش یاج
 .دوش یم جراخ رادم زا لماک روط هب اهاگ و هدوب دب نآ تامیظنت اما دنک یم ظفح ار ییولج یوردوخ زا نما هلصاف
 زین 508 کچوک نامرف کلیبرغ ،وژپ تالوصحم رگید دننامه هتبلا.دنتسه رت هناقالخ و رت مرن ابقر رد هتفر راکب یاه متسیس
 یزیگنا ناجیه یراوس و هندب مک رایسب یاه ناکت دهاش تکرح نامز رد و دروآ یم دوجو هب یکیمانید و بلاج ساسحا
 ییاج رد هشیمه بیترت نیدب و دنا هدش لصتم نامرف نوتس هب هاتوک ًاتبسن یاه لادپ .دراد هارمه هب ار ام بجعت هک میتسه
 اب یگدننار ناجیه رظن زا وژپ اما دنک یم لمع رتزیت اه چیپ رد بقع لیسنارفید BMW کی .دوب دنهاوخن دیهاوخ یم هک
.تسا هسیاقم لباق نوئترآ

 هب ار ییالاب یاهدرکراک ییاهوردوخ نینچ ناکلام اما
 هب 508 هرابرد مهم عوضوم نیاربانب دنناسر یم تبث
 هکنیا شخب تذل عوضوم .دوش یم طوبرم نآ یراوس
 یهجوت لباق یاهدوبهب وردوخ نیا هخسن نیرتدیدج
.تسا هتشاد یلبق لسن هب تبسن

 508 دیدج لسن ،رهش رد مارآان یمک یراوس زا یادج
 نیزگیاج کی یا هدننک زیارپروس زرط هب و هدوب مارآ
 هخسن .دوش یم بوسحم یناملآ یابقر یارب تروپسا
 BlueHDi 160 یلزید هنارشیپ زا هک تست رد رضاح
 یراوس و هدوب رادیاپ و مارآ هارگرزب رد دنک یم هدافتسا
 .دراد یبسانم اما تفس

 یشوگ میس یب ژراش ،LED یاه غارچ زا دنتسه سرتسد رد اه هنارشیپ نیرت یوق اب اهنت هک نشیدا تسرف و GT یاه لدم
 .دنتسه یموینیمولآ یاه لادپ و داضتم یاه تخود یاراد اه هخسن نیا نیباک .دنرب یم دوس زین یچنیا 18 یاه گنیر و
 هپوک نرگ 4 یرس و ما ب اب ار نآ ناوت یم شینیف و تیفیک رظن زا و هدوب شخب تذل ًاعقاو دیدج 508 نیباک رد نتسشن
 وژپ .تسا هدوب هارمه نیباک یاضف شهاک اب برد راهچ یکب تسف هب موسرم نادس کی لیدبت هک هتبلا.درک هسیاقم
 هنوگ نیا مه رگا و دننک یم لمح ییاهوردوخ نینچ رد ار بقع نانیشنرس یدودعم نارادیرخ یعقاو یایند رد دیوگ یم
 یارب رس یاضف دنچره هدوب بوخ مه زونه اپ و وناز یاضف دوجو نیا اب اما ؛دنتسه ناکدوک بقع نانیشنرس رتشیب دشاب
 زا رتشیب رتیل 14 دودح 508 وژپ دیدج لسن یرتیل 487 بقع قودنص مجح.دوب دهاوخ دودحم یمک دنلبدق نانیشنرس
 زا رتمک رتیل 61 اهنت هک دوش یم داجیا یرتیل 1537 یاضف بقع یاه یلدنص ندناباوخ اب دنک یم اعدا وژپ .تسا لبق
.دراد دوجو ساپاز کیتسال یارب مه ییاضف قودنص فک رد یتح .تسا نشیتسا هخسن یلبق لسن راب هدودحم یاضف

!هداج یعقاو ياورنامرف ،دیدج ٥٠٨ وژپ اب یگدننار هبرجت نیلوا



 و دوب دهاوخ 508 یاه لدم نیرت شورفرپ زا یکی تاراظتنا قبط تست رد رضاح یوردوخ یبسا 158 یرتیل 2 هنارشیپ
 لصتم مرن کیتاموتا هتعرس 8 سکبریگ کی هب و هتشاد یدایز رواتشگ یلزید هنارشیپ نیا .تسا صخشم زین نآ لیلد
 1.5 یلزید هنارشیپ نینچمه وژپ.دنک یمن دیلوت یدایز یادص زین نیگنس یریگ باتش نامز رد هنارشیپ نیا یتح .تسا
 178 یرتیل 1.6 ینیزنب هنارشیپ ود نینچمه .تسا هتفرگ رظن رد زین ار یبسا 178 یرتیل 2 و یراخب بسا 128 یرتیل
 نینچمه .دشاب یم بوخ اه هنارشیپ نیا اب 508 وژپ یگدنیالآ و تخوس فرصم .دنک یم هضرع ار یبسا 225 و یبسا
 هدرکن هئارا ار یگنیزیل یاهداهنشیپ وژپ رضاح لاح رد.تسا هار رد زین یوسنارف یوردوخ نیا یدیربیه نیگالپ هخسن
 یمک تست رد رضاح یوردوخ یدنوپ 31050 تمیق هچرگا و دوش یم زاغآ دنوپ رازه 25 زا ًاقیقد دیدج 508 تمیق .تسا
 اب بوخ ییوردوخ نیب توافت داجیا ثعاب دیاش بسانم یگنیزیل یاهداهنشیپ هئارا رد وژپ ییاناوت اما دسر یم رظن هب دایز
 کرتشم دراوم وردوخ نیا !دیدج ًالماک :دشاب دیاب هک تسا ینامه ًاقیقد 508 وژپ دیدج لسن.دوش هداعلا قوف یا هنومن
 ،نیباک ات هتفرگ ینوریب لیاتسا زا .داد یم رییغت ار دیدج لسن مان وژپ دوب رتهب ام رظن هب و هتشاد یلبق لسن اب یمک رایسب
 اما دنک یمن یربارب یناملآ یابقر اب وژپ ناشن هچرگا .تسا رتهب یرظن ره زا 508 لسن نیرتدیدج و هتفر تسرد ار هار وژپ
.تسا یتباقر ًالماک ییوردوخ دوخ سالک رد

 

GT Line 2.0 BlueHDi 160 EAT8 S&S 508 وژپ تاصخشم

دنوپ 31050 :تمیق
یلزید یرتیل 2 ردنلیس 4 :هنارشیپ
هدشن مالعا/راخب بسا 158 :رواتشگ/تردق
ولج لیسنارفید ،کیتاموتا هتعرس 8 :سکبریگ
هیناث 8.4 :تعاس رد رتمولیک 100 ات رفص باتش
تعاس رد رتمولیک 230 :تعرس رثکادح
رتمولیک دص ره رد رتیل 4.5 :تخوس فرصم



Peugeot 508 Review



 T High RS ونر یفرعم



 6 هنارشیپ اما هتشادن یرییغت ینف رظن زا نویماک نیا
 دراد یراخب بسا 520 تردق نآ یلزید یرتیل 13 ردنلیس
 رواتشگ هتبلا .دشاب یم RS ناگم ونر تردق ربارب ود هک
 ونر.دسر یم رتم نوتوین 2550 هب سکارت ونر نویماک
 نشیدا گنیسیر T High زا هاگتسد 99 اهنت سکارت
.تخاس دهاوخ

 کلیبرغ و اه یلدنص هب زین نیباک و هتشاد ار درز گنر هندب گنر اب یگنهامه روظنم هب زین اه گنیر لاونم نیمه هب
 و هتشاد ینبرک حرط زین دروبشاد .تسا هدش نیزم دنراد درز یاه تخود و هدوب یمرچ ود ره هک وراکیر نامرف
.دنا هدش اریذپ ار درز گنر زین ینمیا یاهدنبرمک و اوه یاه یدورو

 میت هب طوبرم یکیتسجل یاهراک یراجت یاهوردوخ شخب هتبلا و هدوب کرتشم سکارت ونر و ونر مان ریسافت نیا اب اما
 هدهاشم هک هنوگ نامه اما هدش هتخاس T یرس یتوید یوه کارت هیاپ رب نویماک نیا.دهد یم ماجنا زین ار ونر 1 لومرف
 یاراد هژیو نویماک نیا .تسا هدش هتفرگ هرهب نیباک و هندب رد یکشم و درز گنر ینعی 1 لومرف میت حرط زا دینک یم
.دراد هندب باذج درز گنر اب یا هداعلا قوف یگنهامه هک تسا یکشم یاه ناشن و هرجنپولج ،یبناج یاه هنیآ

.درک ییامنور ار یباذج ی هدنشک ترپسا ونر و وولو تایبرجت زا یریگ هرهب اب ونر زاس یراجت و زاس نیگنس شخب
 دیلوت رطاخ هب نینچمه یوسنارف زاسوردوخ نیا .تسا هداد ماجنا یا هداعلا قوف راک RS تروپسا یاه کبچاه دیلوت اب ونر
 ار یتوافتم ًالماک زیچ اجنیا اما تسا هدش هتخانش تروپسا ونر شخب بلاق رد یراجت یاهوردوخ نیرتهب زا یخرب
 شخب طسوت لقادح .تسا هدشن هتخاس ونر طسوت هتبلا و هتشاد مان نشیدا گنیسیر T High نویماک نیا.میراد
 نیا دیلوت لوئسم هدوب وولو هورگ زا یشخب نونکات 2001 لاس زا هک سکارت ونر شخب !تسا هدشن یفرعم یزاسوردوخ
.تسادج ًالماک ونر یزاسوردوخ شخب زا سکارت ونر شخب تسا رکذ نایاش .تسا هژیو نویماک
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 ناوت یم لاثم یارب و هدش یتارییغت لمحتم ،وردوخ یرهاظ شخب
 و تسا توافتم ۲۰۱۹ رجنلچ  زا وردوخ نیا ی هرجنپ ولج هک تفگ
 ،تک له ی هخسن رد وردوخ توپاک هکنیا نمض .دراد یدیدج یحارط
 ۲۰ یاه گنیر .تسا هدرک داجیا ترپسا رهاظ ،یکشم گنر هب
 ۲۰۱۹ رجنلچ تارییغت رگید زا Brass Monkey مان اب زین یچنیا
 رد .تسا هدش دیلوت یراک جروف شور هب اه گنیر نیا هک دنتسه
.درک هراشا ارتناکلآ مرچ یزودوت هب دیاب زین نیباک لخاد

 شش هنارشیپ کی هب زهجم درادناتسا تلاح رد تکله رجراچ جود
 نیا هک تسا رتیل ۶.۲ مجح هب رادرژراشرپوس لکش V ردنلیس
 رتم نوتوین ۸۸۱ و تردق راخب بسا ۷۰۷ دیلوت ییاناوت هنارشیپ
 ۲۰۱۹ لاس یارب جود هک تسا نیا بوخ ربخ اما .دراد ار رواتشگ
 دهاوخ بصن وردوخ نیا یور ار نمید رجنلچ لدم تاعطق یخرب
 متسیس ،After run متسیس لماش تارییغت نیا زا یشخب .درک
 After رلیچ متسیس .تسا رواتشگ تیریدم متسیس و لرتنک چنال

run کمک رژراش رپوس رد اوه ندش کنخ هب هک تسا یا هناماس 
 .دهد یم ماجنا سپیاب پاپوس کی زا هدافتسا اب ار راک نیا و دنک یم
 زین نداد زاگ زا لبق دناوت یم رژراش رپوس پاپوس نیا زا هدافتسا اب
 زین رواتشگ هریخذ متسیس .دنک شکم دوخ نورد هب ار اوه
 یاوه  نایرج سنالاب و میظنت زا هدافتسا اب هک تسا یا هناماس
 رد ار ینآ رواتشگ دناوت یم اه عمش ینز هقرج نامز و ردنلیس
 دناوت یم رواتشگ نیا جود ی هتفگ هب هک دنک دیلوت وردوخ ی هنارشیپ
 هدافتسا دروم وردوخ تکرح هب عورش و یریگباتش لوا ی هظحل رد
.دشخبب دوبهب ار وردوخ درکلمع و هتفرگ رارق

 زا  اه لدم نیا .دنک هضرع رازاب هب ار رجراچ زا یفلتخم یاه لدم ات هتفرگ میمصت جود ،قفوم دنور نیا ظفح یارب
 راخب بسا ۷۰۷ دناوت یم هک تکله ی هنارشیپ اب وردوخ نیا لدم نیرتالاب ات SXT مان اب ردنلیس شش لدم نیرت نازرا
 و GT، SXT، AWD، RT یاه لدم لماش زین رجراچ جود رگید یاه لدم و اه پیت .دوش یم لماش ار دنک دیلوت ،تردق

RT Scat Pack دنتسه. 

 لدم تسا بصعتم هتبلا و بیرغ بیجع هشیتآ ود نارادفرط یاراد تسییاکیرمآ زابرس هنهک کی و هروطسا کی رجراچ
 اما رت ترپسا و دوب هپوک هتشذگ رد هتبلا تسا دویلاه یاهملیف کیسالک یاهوردوخ راتسا رپوس زونه ۶۰ ی ههد یاه
 دصق ۲۰۱۹ لاس یارب جود الاح زیگنا ساره یتبیه هتبلا و الاب یکیمانید یاه تیلباق اب تسا ترپسا نادس کی زورما
 ۲۰۰۸ لاس زا رجنلچ و رجراچ جود .دنک لامعا وردوخ نیا رد ار یتارییغت و دهد رارق یناسر زورب تحت ار رجراچ لدم ات دراد
 شورف دنا هتسناوت وردوخ ود نیا هدنزاس تکرش یاه هتفگ ساسا رب هک دینادب تسا بلاج و دنراد رارق شورف رازاب رد
.دنهد شیازفا ۲۰۱۴ لاس رد دصرد ۷۰ هب دصرد ۲۵ زا ار تکرش نیا دنمتردق یاهوردوخ

 تنوتا يربخ هلجم
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 رد GT لدم .تفرگ هابتشا GT AWD رجنلچ لدم اب دیابن ار وردوخ نیا GT ی هخسن .تسا GT، رجراچ جود لدم رگید
 نآ بقع لیسنارفید بیرض اما تسا رادروخرب SXT AWD ی هخسن هباشم یا هدند هبعج و هنارشیپ زا دوخ ینف شخب
 متسیس ،یچنیا ۸.۴ رگشیامن ناوت یم زین وردوخ نیا نیباک لخاد رد .تسا هتفای رییغت ۳.۰۷ هب و هدوب توافتم

Uconnect تاناکما ناوت یم زین لدم نیا یور نینچمه .درک هدهاشم ار نامرف تشپ ی هدند ضیوعت یاه لادپ و 
 رب یکشم ای و ینبرک گنر هب یچنیا ۲۰ یاه گنیر زین اهتنا رد .داد شرافس ار درس یاوه و بآ یاراد قطانم صوصخم
 ۲۹۲ دناوت یم نآ ردنلیس شش ی هنارشیپ هک تسا SXT ،رجراچ جود ی هیاپ لدم.دنتسه شرافس لباق وردوخ نیا یور
 تشه ی هدند هبعج کی زا هدافتسا اب وردوخ نیا رد ورین لاقتنا .دنک دیلوت ار رواتشگ رتم نوتوین ۳۵۲ و تردق راخب بسا
 و اپان مرچ یزودوت ،گنر یکشم یچنیا ۲۰ یاه گنیر هب زین لدم نیا .دوش یم ماجنا TorqueFlite مان اب راکدوخ ی هدند
 هب زین دیدج گنر دنچ رجراچ ۲۰۱۹ یاه لدم یارب جود .تسا زهجم درس یاوه و  بآ قطانم صوصخم تازیهجت
 دیدج یاه لدم ،۲۰۱۸ لاس موس ی ههام هس رد دور یم راظتنا .تسا هدرک هفاضا وردوخ نیا یارب باختنا لباق یاه گنر
.دراد دوجو ،رالد رازه ۳۰ ی هیاپ تمیق اب اه نآ تیقفوم هب یدایز دیما و دنوش رازاب دراو رجراچ

 ار یدیدج یبناج یاه باکر و دیدج رلیوپسا ،دیدج توپاک ۲۰۱۹ لاس یارب زین لدم نیا یارب جود .تسا RT ،یدعب لدم
 ،RT لدم یور رب هدش ماجنا اقترا .دنا هدش بصن زین دیدج یاه یلدنص زین نیباک لخاد رد هکنیا نمض .تسا هدید کرادت
 یچنیا ۲۱ یاه گنیر ،نیباک لخاد یچنیا ۸.۴ رگشیامن ،نامرف تشپ ی هدند ضیوعت یاه لادپ ندش هدوزفا لماش
 هک تسا زهجم رتیل ۵.۷ مجح اب V8 ی هنارشیپ کی هب RT لدم .تسا ۲.۶۲ بیرض اب دیدج بقع لسکا و گنر یکشم
 SXT ،دمآ دهاوخ رازاب هب ۲۰۱۹ لاس رد هک یلدم.دنک دیلوت ار رواتشگ رتم نوتوین ۵۳۵ و تردق راخب بسا ۳۷۰ دناوت یم

AWD ای ورین ی هدننک میسقت کی هب دور یم رامش هب رجراچ جود کرحم خرچراهچ ی هخسن هک لدم نیا .تسا 
transfer case درادن دوجو کرحم خرچراهچ متسیس هب یزاین هک ینامز رد دناوت یم و تسا هدش زهجم لاعف عون زا، 

 یارب اپان مرچ یزودوت یاراد لدم نیا .دیایب رد بقع لیسنارفید تلاح هب وردوخ بیترت نیا هب و هدرک دازآ ار ولج لسکا
 تردق راخب بسا ۳۰۰ دناوت یم نآ لکش V ردنلیس شش ی هنارشیپ و تسا گنر یکشم یچنیا ۱۹ یاه گنیر و اه یلدنص
 درس یاوه و بآ قطانم صوصخم ی هخسن رد SXT AWD 2019 رجراچ جود .دنک دیلوت ار رواتشگ رتم نوتوین ۳۵۸ و
.تسا هدش زهجم نامرف نکمرگ و راد نکمرگ یولج یاه یلدنص هب لدم نیا هک دش دهاوخ هضرع رازاب هب زین

 تارییغت .دندوبن دوجوم الباق هک تسا دوخ ی هرجنپ ولج رد گرزب یاوه یدورو ود یاراد دیدج تکله رجراچ جود
 RT رجراچ لدم یور Scat Pack  مان اب ار یجیکپ جود هکلب دوش یمن دودحم تکله لدم هب اهنت رجراچ جود یاه لدم
 ی هنارشیپ کی هب وردوخ نیا .تسا هناگود یاوه یاه یدورو اب دیدج ی هرجنپ ولج کی لماش زین کپ نیا .دنک یم هضرع
 یور زین دیلک کی .دنک دیلوت ار رواتشگ رتم نوتوین ۶۴۴ و تردق راخب بسا ۴۸۵ دناوت یم هک تسا زهجم ردنلیس تشه
 رد .درک لاعف ار لرتنک چنال متسیس ناوت یم یتحار هب نآ زا هدافتسا اب هک تسا دوجوم RT Scat Pack رجراچ دروبشاد
 رب و تسا یکشم گنر هب لدم نیا توپاک .درک هدهاشم ار یدیدج تانیئزت ناوت یم دیلک نیا زجب لدم نیا نیباک لخاد
 یاهرنف کمک هب زهجم عاونا زا زین RT Scat Pack لدم قیلعت متسیس .تسا هدش راک ینبرک راون ود نآ ی هندب یور
 رازه لهچ ،RT Scat Pack رجراچ  جود ی هیاپ تمیق .دهد رییغت ار دوخ تلاح طیارش هب هتسب دناوت یم و تسا لاعف
.تسا رالد
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 یارب هیاپ روتوم ناونع هب ار رواتشگ رتم نتوین 255 و تردق راخب بسا 193 اب ردنلیس راهچ یرتیل 2.5 روتوم کی تلوروش
 هئارا مه V6 یرتیل 3.6 ٔهنارشیپ کی دنتسه یرت یوق روتوم ناهاوخ هک یناسک یارب اما تسا هتفرگ رظن رد دیدج رزیلب
 طسوت ًافرص اهروتوم نیا یودره یورین لاقتنا .دنک یم دیلوت رواتشگ رتم نتوین 365 و تردق راخب بسا 305 هک تسا هدش
 مه تکرح فقوت متسیس هب درادناتسا تروص هب روتوم ودره هک یلاحرد دریگ یم ماجنا کیتاموتا ٔهتعرس 9 سکبریگ کی
 لباق نآ یارب مه کرحم خرچراهچ ٔهناماس اما دوش یم هئارا ولج لیسنارفید تروص هب درادناتسا تلاح رد رزیلب .دنتسه زهجم
.دنک لسکب ار راب نت 2 ات دناوت یم ردنلیس شش رزیلب ،تلوروش ٔهتفگ هب .تسا شرافس

 یاه غارچ اه نآ ریز رد هک یلاحرد هدش هیبعت ییالاب شخب رد تیال ید ناونع هب یکیراب LED یاه غارچ رزیلب ییولج یامن رد
 نیدنچ اب نینچمه رزیلب .تسا هتفرگ یاج یگرزب ٔهرجنپولج زین یاه غارچ نایم رد .دنتسه HID عون زا هک دنا هتفرگ یلصا
 .تسا رادروخرب یدنمتردق یبناج لیفورپ زا ،دوش یم هدید اهوردوخ زا یرایسب رد اهزور نیا هک روانش فقس و یبناج طخ
 زا مه رگید طخ کی هک یلاحرد دوش یم روحم یبناج یاه هنیآ ریز رد و هدش زاغآ ولج یاه غارچ زا یبناج طوطخ زا یکی
 زا هک دراد دوجو مه یموس طخ امن نیا رد .دسر یم بقع رلیوپسا هب D نوتس زا روبع اب و هدش عورش ولج یاهریگلگ
 هدید زوزگا رس ود و نردم LED یاه غارچ مه یبقع یامن رد .تسا هدش هدیشک بقع یاه غارچ ات بقع یاهرد ٔهریگتسد
.دوش یم

 رد یبالقنا حوضو هب هک دشاب نآ ترپسا و یمجاهت هداعلا قوف یحارط دیدج رزیلب یگژیو نیرت هتسجرب دیاش اما 
 دوش یم هدید 2019 دیدج وراماک زا یتاماهلا ًالماک دیدج رووا سارک نیا یحارط رد .دهد یم ناشن ار تلوروش یاه یحارط
 یخرب زا هدافتسا اب ،یمیدق یاهرزیلب زا نتفرگ هلصاف فده اب زروتوم لارنج یحارط میت دسر یم رظن هب نیاربانب و
.دنا هدیشخب دیدج رزیلب هب ینردم ًالماک رهاظ و لیاتسا 2019 وراماک یاه یگژیو

 و شدوخ نامز رد باذج ییاهوردوخ تسانشآ رایسب ام یارب رزیلب مان
 ام یارب ربخ نیا دورفآ کیسالک یاه وردوخ ناراد تسود نیب رد مه الاح
 نیا دیدناوخ ربخ رتیت رد هک روط نامه تروص ره رد تسا شخب ماهلا
 دیلوت ٔهمتاخ اب هکنیازا سپ لاس هدزیس دودح. دش دهاوخ دیلوت زاب لدم
 رانک تلوروش تالوصحم دبس زا رزیلب مان 2005 لاس رد رزیلب S10 لدم
 نیا دیدج ًالماک لسن اتنالتآ رد یا هژیو دادیور یط تلوروش ماجنارس ،تفر
 کی هب هتشذگ فالخرب دیدج رزیلب هتبلا .درک ییامنور ًامسر ار نیشام
 رارق زروارت و سکانئوکا یاه لدم نیب هک هدش لیدبت زیاس نایم رووا سارک
 زروارت ٔهفیدر هس لدم زا و هدوب رت گرزب سکانئوکا زا ینعی دریگ یم
؛تسا رت کچوک

٢٠١٩ رزیلب تلروش یمسر فرعم



 رزیلب یاه پیت یمامت نینچمه
 کی هب درادناتسا تروص هب
 تشه یگنر یسمل شیامن هحفص
 متسیس ٔهئارا یارب یچنیا
 یمرگرس-یتاعالطا

Infotainment 3 زهجم تلوروش 
 یاو تنرتنیا اب هارمه هک دنتسه
 زا ینابیتشپ تیلباق و 4G یاف
.دوش یم هئارا وتا دیوردنا و یلپراک

 لرتنک زورک نوچ یدراوم لماش دیدج رزیلب تازیهجت و اه یگژیو ریاس
 قودنص برد ،ریمیرپ و RS یاه پیت رد ینیبرود یلخاد ٔهنیآ ،یقیبطت
 ،نیا رب هوالع .دوش یم USB تروپ شش و میس یب رژراش ،کیتاموتا
 اه یلدنص کیتاموتا ٔهیوهت و نک مرگ و نامرف کلیبرغ کیتاموتا نک مرگ
 تروص هب ،رود هار زا وردوخ ندرک نشور ماگنه هک تسا شرافس لباق زین
 .دنوش یم لاعف راکدوخ

 طوطخ اب زین دیدج رزیلب لخاد
 نیرتدیدج زا ماهلا و یمجاهت
 یاه یگژیو ،وراماک ٔهخسن
 سکعنم ار ینوریب یحارط
 فیدر ود اجنیا رد .تسا هدرک
 جنپ لمح تیفرظ اب یلدنص
 زاین هب هتسب هک دراد دوجو رفن
 ار بقع یاه یلدنص ،کلام
 شیازفا روظنم هب ناوت یم
 شیازفا ای راب قودنص یاضف
 بقع نانیشنرس یاپ یاضف
 بقع هب رتمیتناس 14 نازیم هب
.دیشک ولج ای

 ییوردوخ نیتسخن نینچمه رزیلب 
 یریگراب تیریدم متسیس هب هک تسا
 متسیس نیا .تسا هدش زهجم تلوروش
 و RS یاه پیت رد درادناتسا تروص هب هک
 و اه لیر لماش ،دوش یم هئارا ریمیرپ
 اب هک دوش یم راب قودنص رد ییاهراصح
 و یریگراب هب ،قودنص یاضف میسقت
.دنک یم کمک کچوک ءایشا ینمیا

 مهاب ییاه توافت رهاظ رد هک دنک هضرع RS و ریمیرپ ،هیاپ لماش فلتخم پیت هس رد ار دیدج رزیلب دراد دصق تلوروش
 RS پیت رد هک یلاحرد دراد یسکول یامن و هدوب رادروخرب یرتشیب یمورک میرت زا ریمیرپ پیت رد هک هرجنپولج لثم دنراد
 و هدش زاغآ یچنیا 18 درادناتسا یاه هنومن زا زین اه گنیر .دشخب یم وردوخ هب ار ترپسا ییامن و هدوب یکشم گنر هب
.دسر یم RS و ریمیرپ یاه پیت رد یشرافس یچنیا 21 یاه هنومن هب ًاتیاهن



 هب وردوخ ندیچیپ و نیفرط هب لیبموتا یاهخرچ ندناخرچ هلیسو نامرف مینکیم زاب ار نامرف ی هرهم و چیپ هلاقم نیا رد
 لرتنک و یگدننار اریز دشابیم لیبموتا تیاده رد تمسق نیرتمهم یا هفرح ناگدننار بلغا هدیقع هب و تسا تسار و پچ
 نکمم لکش چیه هب نامرف نودب یگدننار اما تسا ریذپناکما صاخ طیارش رد زمرت و هکرحم یورین نتشاد نودب لیبموتا
.تسین

 

؟تسیچ نامرف نازیم

 یاهروحم و طوطخ هب تبسن ددعتم یایاوز یاراد تسا لیبموتا نامرف درکراک و یریگ رارق لحم هک ولج یاه خرچ روحم
 هک تسا لیبموتا ولج یاهخرچ بقع و ولج تمسق نیب یلخاد هلصاف نامرف نازیم زا روظنم اما دشابیم یدنبولج فلتخم
. میزادرپیم نآ دروم رد تاکن نیرتمهم زا یشخب هب اجنیا رد

 

نامرف نازیم تیمها

 

 میظنت و دراد اه هداج و الاب یاه تعرس رد اصوصخم لیبموتا لرتنک و یریذپ نامرف رد یمهم رایسب ریثات نامرف نازیم
 رتهب نامرف نازیم تیمها رتهب کرد یارب .دوشیم هاتوک تدم رد لیبموتا ولج یاه کیتسال یگدییاس ثعاب نامرف ندوبن
 رد .دوشب میقتسم ریسم کی رد یتح الاب تعرس رد لیبموتا ندش نوگژاو ثعاب دناوتیم نامرف ندوبن نازیم دینادب تسا
 نامرف ندنادرگرب ربارب رد تمواقم و ندیچیپ ماگنه رد نامرف ندش تفس ثعاب نامرف ندوبن نازیم زین نییاپ یاه تعرس
 نامرف کیلوردیه یاراد هک ییاهلیبموتا رد نییاپ یاهتعرس رد نامرف ندوبن نازیم تاریثات .دوشیم لکش U یاه چیپ زا دعب
 یگدننار ماگنه نامرف ندوبن نازیم صیخشت کیلوردیه نامرف یاراد یاه وردوخ رد اما ،تسا سوسحم رایسب دنتسین
.دراد یدایز تیساسح و هبرجت هب زاین

نامرف نازیم



نامرف نازیم تلاح نیرتهب
 یارب . تسا ولج یاهخرچ بقع و ولج هناهد هزادنا ندوب ناسکی ینعم هب نامرف ندوب نازیم یزورما یاه لیبموتا رد
 هلیسوب طابترا نودب و هناگادج روحم ود رد لیبموتا یولج تسار و پچ یاه خرچ زا مادک ره هک دینک روصت رتهب کرد
 و دننک تکرح یزاوم طخ کی یور دیاب نامرف ندوب نازیم تروص رد ،دننکیم تکرح ولج فرط هب یدنبولج و یساش
 نازیم رد خرچ یاه هناهد هلصاف دروم رد یرایسب یاه هدیا هتشذگ رد .دنوشن رود مه زا ای کیدزن مه هب هاگ چیه
 تبسن اهخرچ ولج هناهد هک دندوب هداد داهنشیپ یزاس لیبموتا یاه هناخراک زا یضعب لاثم روطب .تشاد دوجو نامرف
 تعرس نتفر الاب اب دندرکیم روصت اریز ،دشاب رت هتسب )فلتخم یاه لیبموتا رد ( رتمیلیم 8 ات 3 نیب بقع هناهد هب
 نداد رارق و لیبموتا تست و لرتنک یاه هاگتسد تفرشیپ اب .دش دهاوخ زاب هزادنا نامه هب راشف رثا رد خرچ هناهد
 لیبموتا دروم رد روصت نیا هک دش صخشم یزاس لیبموتا یاه هناخراک یشیامزآ یاه تسیپ رد ددعتم یاهروسنس
 بویعم یدنبولج هک یبقع لیسنارفید یاه لیبموتا دروم رد .تسا هابتشا الماک ملاس یدنبولج اب ولج لیسنارفید یاه
 اریز ،درک نییعت ضرف شیپ درادناتسا تروصب ار اهخرچ ولج هناهد ندش زاب رادقم ناوتیمن زین دنراد ) یحارط رظن زا (
.تسا رییغت لاح رد امئاد لیبموتا باتش و تعرس هب هجوت اب هلصاف نیا

 

نامرف نازیم هب زاین نامز
 یداع ریغ طیارش رد .دینک هعجارم هاگریمعت هب نامرف نازیم لرتنک یارب رابکی هنایلاس تسا رتهب یلومعم طیارش رد
 کیتسال دروخ رب ای و قیمع هلاچ ای بآ یوج رد خرچ نداتفا ،دایز یاه زادنا تسد اب یکاخ یاه هداج زا روبع دننام
 نامرف نازیم هب زاین و هدش جراخ میظنت زا لیبموتا نامرف تسا نکمم ،نابایخ و هچوک رانک یاه لودج هب لیبموتا
 . تسا نامرف کلیبرق یریگرارق تلاح هب هجوت نامرف نازیم ندروخ مهب صیخشت شور نیرت هداس .دشاب هتشاد
 نامرف نازیم رد رییغت نیرتکچوک ،دشاب زارت و فاص الماک اه هارگرزب فاص یاه ریسم رد دیاب لیبموتا نامرف کلیبرق
 نامرف ندوبن نازیم هناشن هشیمه کلیبرق ندوب جک هتبلا .دوشیم نامرف کلیبرق تیعضو رد رییغت ثعاب لیبموتا
 هدرکن هجوت کلیبرق ندوب زارت تیعضو هب لیبموتا نامرف نازیم ماگنه یدنبولج راکریمعت تسا نکمم اریز تسین
 .تسا )اهکیتسال داب ندوب نازیم ضرف اب( نامرف میظنت رد رییغت ینعم هب کلیبرق یلبق تیعضو رد رییغت اما . دشاب
 ای هلاچ زا روبع زا دعب و دشاب تسار ای پچ هب لیامتم یکدنا نامرف نازیم میظنت زا دعب نامرف کلیبرق رگا لاثم روطب
.تسا نامرف نازیم ندش جراخ میظنت زا و کلیبرق یلبق تلاح رییغت ینعم هب ندش زارت نیا ،دوش زارت زادنا تسد

 

 هب هجوت اب و دراد ینوگانوگ عاونا نامرف ندیشک .تسا نامرف ندیشک لیبموتا نامرف ندوبن نازیم مئالع زا رگید یکی
 و دشکب تسار ای پچ هب تسا نکمم لیبموتا نامرف .تسا توافتم نامرف ندوبن نازیم تمس و لکش و لیبموتا عون
 کی هب یمک ار نامرف رگا تسا نکمم لاثم یارب .دشاب هتشاد تسا لیامتم نامرف هک یتمس هب تکرح هب لیامت ای
 رد تلاح نیا هب هک دشاب هتشاد نامرف نتشاد هاگن تباث تروص رد تمس نآ هب نتفر هب لیامت دیناخرچب تمس
 لیامت و دشابیم میقتسم تکرح هب نامرف تمواقم ینعم هب نامرف ندیشک .دنیوگیم نامرف ندوب جیگ حالطصا
 کدنا بیش لیلد هب ناریا رد لاثم روطب .تسین نامرف ندوبن نازیم ینعم هب نامرف ندرک اهر زا دعب هتسهآ فارحنا
 نامرف نازیم رد لاکشا ینعم هب نامرف ندرک اهر زا دعب تسار تمس هب لیبموتا هتسهآ فارحنا ،تسار تمس هب هداج
.دنک تکرح فاص طخ رد ینالوط ریسم کی رد نامرف ندرک اهر زا دعب لیبموتا تشاد راظتنا ناوتیمن و تسین

 

 نتشاد هک دیشاب هتشاد هجوت .دیراپسب یزوسلد و برجم صخش هب ار راک نیا نامرف نازیم لرتنک تیمها لیلد هب
 یاهرگناشن بصن رد الاب تقد هب زاین و یراوشد لیلد هب هکلب تسین یرورض اهنت هن نامرف نازیم یارب هاگتسد
 زکارم رد هک یا هتفرشیپ یاه هاگتسد هتبلا .دراد دوجو هاگتسد اب میظنت ماگنه اطخ زورب ناکما خرچ یور هاگتسد
 یاه هاگریمعت رد الاب رایسب تمیق لیلدب هنافساتم هک دنتسه نانیمطا لباق و قیقد رایسب دنراد دوجو ینف هنیاعم
 هلیسوب راکریمعت تراهم تروص رد هک تسا هداس یریگ هزادنا کی نامرف نازیم هصالخ روطب . دنوشیمن هدید یصخش
. دوشیم ماجنا قیقد روطب و هداس یرازبا



 صوصخلا یلع دنتسه یشخب تایح گرزب تمعن یاه رهش نالک کیفارت زا رپ یگدنز و یرهش تایح رد اه رتوکسا
 و شیامیپ تیدودحم شاک اما دنتسه رت لوبقم رایسب یقرب یاه رتوکسا دینادب دیاب الاح فرصم مک و کچوک یاه رتوکسا
 زا pcx hybrid تسا طسو دح هک میتسه ور هبور یلوصحم اب الاح دشیمن هدهاشم اهنآ رد دنت بیش رد تکرح رد فعض
ادنوه

 

 بلج تروصرد ًالومعم و تسا هدش بوسحم ادنوه تاماقم یارب مهم ینادیم ناونع هب هشیمه ویکوت یوردوخ هاگشیامن 
 ،ویکوت هاگشیامن یلبق ی هرود رد .دسر یم دیلوت طخ هب یهاگشیامن یموهفم لدم کی ،ناسانشراک و ناگدننکدیدزاب رظن
 فالخرب .تسا هدش دییأت لدم نیا دیلوت الاح هک دوب هتشاذگ شیامن هب ار PCX دیربیه رتوکسا پیاتوتورپ لدم ادنوه
 رد یتح و دنا هدیسرن یفاک قنور هب زونه دیربیه یاه تلکیسروتوم ،ترپسا یاه لدم صوصخ هب دیربیه یراوس یاهوردوخ
 ی هیلقن ی هیسو کی شقن اهرتوکسا ،تیعمجرپ یاهروشک رد اما .دنا هدرکن ادیپ یبسانم رازاب مه هتفای هعسوت یاهروشک
 تخوس فرصم ،یرهش کیفارت رد رتهب رونام ،رتمک تمیق لیلد هب اه تلکیسروتوم عون نیا ؛دننک یم یزاب مه ار یگداوناخ
 نیرتشیب اهرتوکسا هک دینادب تسا بلاج .دنتسه دنمشزرا یلومعم یاه تلکیسورتوم ی هزادنا هب ندوب یدربراک و نییاپ
 یگنررپ روضح ،اکیرمآ دننام اهروشک ی همه رد یلو دنهد یم لیکشت ار ایند خرچود یروتوم ی هیلقن لیاسو دیلوت دصرد
.دنرادن

 

یراجت قنور نودب تاقیقحت ههد کی ؛تلکیسروتوم دیربیه متسیس

  

 زا شیب تشذگ زا سپ اما ،تسا هدوب یزاس تلکیسروتوم یاه تکرش نیرت گرزب راک روتسد وزج دیربیه یاه لدم دیلوت
 ویر نج هب موسوم دیربیه نردم تلکیسروتوم نیلوا .تسا هدشن هدهاشم هنیمز نیا رد یگرزب تفرشیپ زونه ،ههد کی
)Gen Ryu( شیپ لاس ۱۳ هک دوب اهامای لوصحم )مزال یاه تنتپ .دش هتشاذگ شیامن  هب ویکوت هاگشیامن رد )۲۰۰۵ لاس 
 نارحب لیلد هب اهامای لوصحم ماجنارس اما ؛دش رشتنم ۲۰۰۹ لاس رد لدم نیا دیلوت رب ینبم یتاعیاش و دوب هدش ییاهن
 گنیووئن خرچ هس و یموهفم لدم اب ادنوه ،نیا زا سپ .دیسرن دیلوت ی هلحرم هب نارود نآ یناهج یداصتقا دروکر و یلام
)NeoWing( گنیو دلگ لدم ساسا رب هک گنیووئن .دش رضاح ویکوت ۲۰۱۵ لاس هاگشیامن رد )Gold Wing( هدش هتخاس 
.دش دیدپان ،ویکوت هاگشیامن زا سپ مه درک یم هدافتسا یقرب روتوم ود زا و دوب

PCX ادنوه ایند دیربیه رتوکسا نیلوا یفرعم



 طخ دراو PCX دیربیه لدم هک دندرک دییأت ًامسر ادنوه تاماقم
 یراج لاس ناتسبات رخآ ی هتفه زا نآ شورف و تسا هدش دیلوت
 رتوکسا نیلوا ،PCX ادنوه نیاربانب ؛دوش یم زاغآ نپاژ رازاب رد
 هدافتسا دیربیه ینف یاوق زا هک دوب دهاوخ ایند هوبنا دیلوت
 هدش هداد شیامن پیاتوتورپ لدم ریواصت ًاقیقد ادنوه .دنک یم
 ،رطاخ نیمه هب هک تسا هدرک رشتنم هرابود ار ویکوت هاگشیامن رد
 .دوب دهاوخ هارمه پیاتوتورپ لدم هباشم یحارط اب یدیلوت لدم

PCX رتوکسا درادناتسا لدم ساسا رب دیربیه PCX لیاوا هک 
 اب دیربیه لدم ؛تسا هدش هتخاس ،دش هضرع ۲۰۱۸ لاس
 تردق ،رت ساسح زاگ یهد خساپ دیربیه ینف یاوق زا هدافتسا
 رد یژرنا .دراد ینیزنب لدم زا یرتمک تخوس فرصم و رتشیب
 رواتشگ و دوش یم هریخذ یتلو ۴۸ نوی-مویتیل یرتراب کپ
 PCX ادنوه .دوش یم مهارف ACG رتاتسا روتوم طسوت هفاضا
 فرصم یارب تلاح کی ؛تسا هارمه یگدننار تلاح ود اب دیربیه
.رتشیب تردق داجیا یارب تلاح کی و رت نییاپ تخوس

 نویرویف یوسنارف تکرش ود ،ینپاژ تالوصحم ندیسرن دیلوت هب اب
)Furion( یناتسودنه و TVS دندرک ییامنور ار دوخ تالوصحم. 
 زا یاه یدنه تلکیسروتوم و لکنو ی هنارشیپ زا یوسنارف لوصحم
 PCX ادنوه یموهفم لدم ینف یناوق هباشم دیربیه متسیس
 قلاخ ،)Piaggio( وجایپ ییایلاتیا روهشم دنرب .درک یم هدافتسا
 ؛درک هضرع دیربیه خرچ هس لدم کی ۲۰۱۰ لاس رد اپسو رتوکسا
 یاهروشک هب تارداص مدع رانک رد الاب تخاس ی هنیزه و تمیق
 .دوب وجایپ دیربیه  خرچ هس دیلوت فقوت یلصا لیالد زا فلتخم
 یکوزوس و یکاساواک ،اهامای ،ادنوه لماش ینپاژ حرطم یاهدنرب
 ؛دنا هدرب شیپ ار دیربیه یروانف رد دوخ صوصخم یاه تنتپ همه
 و نییاپ تخوس فرصم ینیزنب یاه تلکیسروتوم تیاهن رد اما
 رت نارگ و رت هدیچیپ یاه لدم دیاب ارچ سپ ،دنراد یمک یگدنیالآ
 ناسدنهم رایتخا رد لاؤس نیا خساپ هک دسر یم رظن هب ؟درک دیلوت
.دشاب ادنوه تکرش

 ۴.۳ هتبلا هک تسا ۶۵۰۰ روتومرود رد رتم نتوین ۱۴ و راخب بسا ۱۴ ربارب بیترت هب دیربیه PCX ادنوه رواتشگ و تردق تیاهن
 و PCX125 ینیزنب یاه لدم ،هسیاقم یارب .دوش یم ایهم یقرب روتوم طسوت ۳۰۰۰ روتوم رود رد رتشیب رواتشگ رتم نتوین

PCX150 اب .دنتسه هارمه  ۶۵۰۰ و ۵۰۰۰ یاهروتوم رود رد رتم نتوین ۱۴ و ۱۲ رواتشگ و راخب بسا ۱۵ و ۹ تردق اب بیترت هب 
 لدم هب نآ تعرس تیاهن یلو تسا رتدنمتردق PCX125 لدم زا طسوتم یاهروتوم رود رد دیربیه لدم ،تاصخشم نیا
 ۱.۹۳ رتمولیک ۱۰۰ ره رد دیربیه لدم ؛دنا هتشاد ینییاپ تخوس فرصم هشیمه PCX ادنوه یاهرتوکسا .دسر یمن ینیزنب
 ینیزنب یاه لدم .درک یط ار تفاسم رتمولیک ۵۱.۹ ناوت یم ،نیزنب رتیل کی اب عقاورد و دنک یم فرصم نیزنب رتیل

PCX125 و PCX150 ات نیزنب رتیل کی ره ،رگید نایب هب ؛دنراد زاین نیزنب رتیل ۲.۱۷ و ۱.۹۷ بیترت هب رتمولیک ۱۰۰ ره رد 
 و دیربیه لدم تخوس فرصم نیب زیچان توافت و دادعا نیا هب هجوت اب .دهد یم ششوپ ار تفاسم رتمولیک ۴۶ و ۵۰.۷

PCX125، دوب دهاوخ ،نیزنب فرصم زا رت باذج ،رادیرخ یارب رتوکسا ندوب کاپ سح و رتمک یگدنیالآ ًالامتحا.



 ادنوه یوردوخ لثم ،یلو ،دسر یمن رظنهب یبالقنا رتوکسا دیربیه PCX ادنوه ،مینک افتکا دادعا هب طقف میهاوخب رگا
 نودب ،دهد هئارا یرتهب یراوس دیربیه PCX رگا .دوب دهاوخ زاس خیرات ،۱۹۹۹ لاس لوصحم )Insight( تیاسنیا
 صخشم نآ ی هدنیآ هک تسا یریسم رگزاغآ PCX ادنوه .دش دهاوخ اهرتوکسا زا یدیدج رصع راذگ ناینب کش
 ینویسکلک شزرا هب هدنیآ رد نآ هاگتسد رازه ۲ دودحم دیلوت ًاملسم ،دسرن مه تیقفوم هب لدم نیا رگا اما ؛تسین
.دنک یم کمک رتوکسا نیا

 ربارب رد رتمک تخوس فرصم بلاق رد دیربیه لدم رتشیب تمیق ناربج یارب هک دوش یم صخشم هداس ی هباسحم اب 
PCX150 لدم رباربرد و رتمولیک رازه ۲۸۰ دودح PCX125  دیربیه لدم زا رتمولیک رازه ۳۳۴ نویلیم ۲ دودح دیاب 

 کی رد هاگتسد رازه ۲ هب اهنت PCX ادنوه دیربیه لدم شورف ندوب دودحم ینیب شیپ ،ماقرا نیا هب هجوتاب .درک هدافتسا
.دوش یم کرد لباق ادنوه تاماقم طسوت لاس

 ۹۰۵ و رازه ۳ دودح( نی رازه ۴۳۲ تمیق اب دیربیه PCX ادنوه
 و PCX125 ینیزنب یاه لدم .دش دهاوخ هتخورف نپاژ رازاب رد )رالد

PCX150 ۹۵ و رازه ۳ دودح( نی ۳۶۰ و رازه ۳۴۲ یاه تمیق اب 
 رد )رالد ۳۷۸ و رازه ۳ دودح( نی ۶۸۰ و رازه ۳۷۸ و )رالد
 بسچرب ABS زمرت متسیس اب PCX150 لدم و دنتسه سرتسد
 هدروخ )رالد ۵۷۳ و رازه ۳ دودح( نی ۲۸۰ و رازه ۳۹۵ تمیق
 لدم زا دصرد ۲۶ ای رالد ۸۱۰ دیربیه لدم ،ریسافت نیا اب .تسا
 PCX150 لدم زا دصرد ۱۵.۶ ای رالد ۵۲۷ دودح ،PCX125 ینیزنب
 ABS  زمرت هب زهجم PCX150 لدم زا دصرد ۹.۳ ای رالد ۳۳۲ و
.تسا رت نارگ
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 دعب لاس تاقباسم یلصا لدم اب هتشاذگ شیامن هب لدم هتبلا
 رد گرزب ی هچیرد هس حرط .تشاد دهاوخ توافت یمک راکسن
 ارپوس یموهفم لدم زا یرادربوگلا اب هک ولج رتیلپسا و رپس
 یحارط ،راکسن یا هقباسم یلصا لدم رد دنا هدش یحارط
 رزویفید و اه غارچ ،بقع یامن رد .تشاد دهاوخ دوجو رت یمجاهت
 .دش دهاوخ رت کچوک یمک هلاب اما دننک یمن ینادنچ رییغت
 لدم زا یشیامن شیپ لدم نیا هک دنا هدرک دییأت اتویوت تاماقم
 یارپوس تهابش دیاب نیاربانب ،تسین ارپوس دیدج لسن یا هداج
.درک هسیاقم FT-1 یموهفم لدم اب ار راکسن

 هب یتهابش چیه زین راکسن یارپوس ،)گنتسام یسیلگنا حیحص ظفلت اب( گناتسوم دروف و وراماک تلوروش دننامه هتبلا
 یارب .دنک یم هدافتسا راخب بسا ۷۰۰ تردق اب یرتیل ۵.۸ لکش V ردنلیس ۸ ی هنارشیپ زا و درادن یا هداج لدم ینف یاوق
 .تسا ولج یاه غارچ حرط شخب نیرت حضاو لاثم یارب ؛تفرگ کمک تیقالخ زا دیاب ،ارپوس اب لدم نیا تهابش کرد
 یحارط ،دش ییامنور ونژ یوروخ هاگشیامن رد هک ارپوس GR یموهفم لدم ساسا رب راکسن یارپوس رد ولج یاه غارچ
 .دنا هدش

-ولج روتوم یاهوردوخ نآ یحارط .تسا هدش دیلوت نپاژ رد۲۰۰۲ ات  ۱۹۷۸ یاه لاس رد هک تسا ییوردوخ ارپوس اتویوت
 Xfinity یاه تباقر رد هدنیآ لاس زا ات دش یفرعم ،ارپوس اتویوت راکسن تاقباسم صوصخم لدم .تسا هدوب بقع روحم
.دوش یم هداد تکرش راکسن

 

 لسن رظتنم ینپاژ یاهوردوخ نادنم هقالع و درذگ یم ارپوس اتویوت یا هناسفا و ترپسا لدم موس لسن ی هضرع زا لاس ۲۵
 الاح اما ،دش شیامن شیپ یا هقباسم و یموهفم لدم اب دیدج یارپوس ماجنارس هک دوب شیپ هام دنچ .دنتسه نآ مراهچ
 کی زا شیب هک یرمک رانک رد ارپوس .دمآ رد شیامن هب یمسر تروص هب )NASCAR( راکسن تاقباسم صوصخم لدم
 دراو اکیرمآ ینار لیبموتا تاقباسم یرس نیرترادفرطرپ هب ،تسا هدرک تباقر راکسن رد تلوروش و دروف تالوصحم اب ههد
 یرس رد اتویوت یلصا یوردوخ نانچمه یرمک و دوب دهاوخ ارپوس دیدج لسن نابزیم راکسن Xfinity یرس .دش دهاوخ

Cup لماک مان اب لدم نیا .تسا راکسن Supra Race Car هب موسوم اتویوت گنیسیر نامتراپد طسوت TRD رب ًابیرقت 
.تسا هدش هتخاس ارپوس راظتنا دروم و دیدج لسن یا هداج لدم یحارط ساسا

 

ارپوس اتویوت راکسن ي هخسن یفرعم



 تعرس ی هراونشج رد راب نیلوا یارب پیاتوتورپ لدم بلاق رد ارپوس اتویوت دیدج لسن ،اتویوت تاماقم یاه هتفگ ساسا رب
 ۲۰۱۸ دوودوگ تعرس ی هراونشج .دوش یم هتشاذگ شیامن هب مومع لباقم رد اب راتتسا ششوپ اب ًالامتحا ۲۰۱۸ دوودوگ
.دوش یم زاغآ ۱۳۹۷ هام ریت ۲۱ ،یراج ی هتفه ی هبنشجنپ

 عقاو )Calty( اتویوت یتلک یحارط یویدوتسا اما ،دوش یم ماجنا نپاژ رد ارپوس مراهچ لسن درادناتسا لدم یحارط هکنیا اب
 .تسا ،دش هتشاذگ شیامن هب ۲۰۱۴ لاس تیلورتید یوردوخ هاگشیامن رد هک FT-1 و لدم نیا یحارط لوئسم ،اکیرمآ رد
:تفگ یتلک یحارط یویدوتسا سیئر ،رتناه نیوک

 

 اب میراد یعس نیاربانب .دنا هدش یحارط رام یویدوتسا زا جراخ ،میا هداد هئارا ار اه نآ راکسن ی هخسن ام هک ییاهوردوخ مامت
 راکسن لدم یارب ار نآ هرابود هک تسا نیا ام راک ساسا .مینک هضرع ار راکسن لدم ،درادناتسا لدم یلصا حارط تروشم
 ،لدم نیا رد یلصا یاه شلاچ زا یکی.دشاب هتشاد دوجو نآ یلصا تیوه ،مجسنم ی هعومجم کی رد ات مینک یحارط
:تفگ اتویوت TRD نامتراپد ناصصحتم اب کیدزن ی هطبار و دروم نیا رد رتناه .تسا یحارط رد کیمانیدوریآ نیناوق تیاعر

 

 ام تسد تاحالصا یارب هرابود و دش یسررب زیچ همه داب لنوت تست رد سپس و میداد ماجنا نآ یور تاحالصا اهراب ام
 و لاس کی راکسن یرمک ۲۰۱۸ لدم و دنراد زاین نامز لاس کی هیلوا یاه لدم ؛درب نامز لاس کی زا رتمک هژورپ نیا .دیسر
 هداد تکرش Xfinity سالک ۲۰۱۹ لاس یاه تباقر رد ارپوس اتویوت راکسن تاقباسم صوصخم ی هخسن.تفرگ ار ام تقو مین
 رد مه یرگید یا هقباسم لدم ایآ ،دیدج یارپوس یا هداج لدم ییامنور زا لبق ایآ هک تسین صخشم زونه .دوش یم
 .دش بجعتم دیابن ًالصا ،دیدج یلدم تخاس تروصرد اما ؛هن ای دوش یم دیلوت ینار لیبموتا تاقباسم فلتخم یاه یرس
 رد راتتسا ششوپ رد ًاریخا لدم ود ره و دننک یم هدافتسا کرتشم مرفتلپ کی زا دیدج Z4  ما یب و ارپوس مراهچ لسن
 یرتیل ۳ یطخ ردنلیس ۶ ی هنارشیپ زا دیدج یارپوس ،یمسرریغ یاه شرازگ ساسا رب .دنا هدش هدید فلتخم یاهروشک
.دنک یم هدافتسا )۵۲۰۰ ات ۱۳۸۰ روتوم رود( رتم نتوین ۴۵۰ رواتشگ و )۵۵۰۰ روتوم رود( راخب بسا ۳۳۵ تردق اب ژراشوبروت

 



 میهاوخ انشآ وردوخ رلوک زا حیحص هدافتسا یاه هار و یرادهگن یاه شور ،راک هوحن اب بلطم نیا رد
 ندوب تمیقنارگ رطاخ هب و دوب یصاخ هورگ هب رصحنم اهوردوخ یارب یهافر تازیهجت دوجو ینامز.دش
 تالوصحم بلغا و هدش ریگارف تازیهجت نیا هزورما اما ،دندش یم ناشب ذج زین یصاخ نایرتشم اهنآ
 نیرت مهم زا یکی .دوش یم هضرع نایرتشم هب اهنآ زا یعیسو فیط اب زاسوردوخ یاه تکرش یدیلوت
 تارییغت اب نامزمه هک تسا عوبطم هیوهت متسیس و رلوک هدرک ادیپ یمومع هبنج هک یهافر تازیهجت
.دوش یم سح شیپ زا شیب ریخا یاه لاس رد نآ هب زاین ،نیمز ندش رت مرگ و دیدج یمیلقا

 

 ناگدننار زا یرایسب اهزور نیا .دنرب یمن هرهب بسانم نامز رد یهافر رازبا نیا زا ناگدننار همه لاح نیا اب
 و یملع نادنچ هن یاه هیجوت اب و دنتسه هتشذگ طلغ یاهرواب ریگرد نانچمه هک مینیب یم ار یا هفرح
.دنرخ یم ناج هب ار امرگ لمحت ،وردوخ رلوک تمعن زا ندرکن هدافتسا

 

.دش میهاوخ انشآ وردوخ رلوک زا حیحص هدافتسا یاه هار و یرادهگن یاه شور ،راک هوحن اب همادا رد

 

:وردوخ رلوک هدنهد لیکشت یازجا

 ندنادرگ اب ساسح هعطق نیا .تسا لیبموتا رلوک رد دربم زاگ هدنهد تکرح هاگتسد ،روسرپمک :روسرپمک
 هب روتارپاوا زا ار دربم زاگ روسرپمک .دنک یم لمع هعومجم بلق هب هیبش عقاو رد متسیس یازجا رد زاگ
 .دروآ یمرد تکرح هب روتارپاوا لخاد هب ددجم و هدننک کشخ لوسپک هب سپس و روسنادنک لخاد
 مجح و نزو لیبق زا یصاوخ دیاب ،دنوش یم هدرب راک هب لیبموتا رلوک یاه متسیس رد هک ییاهروسرپمک
 راب و دنوش یراذگاج رظن دروم لحم رد یتحارب بصن ماگنه ات دنشاب هتشاد روتوم تردق اب بسانتم
.دننکن لیمحت لیبموتا روتوم رب یفاضا

 

 بذج یامرگ روسنادنک .دراد هدهع هب ار ترارح لدابت هفیظو هک تسا ییازجا زا یکی روسنادنک :روسنادنک
.دهد یم لاقتنا لیبموتا نیباک زا جراخ طیحم یاوه هب ار متسیس لخاد دربم زاگ زا روتارپاوا طسوت هدش

 

 لمع زاگ تبوطر بذاج و دربم زاگ هریخذ عبنم ناونع هب هدننک کشخ لوسپک :هدننک کشخ لوسپک
 هدش فیرعت دح زا زاگ راشف هک یعقاوم رد ات تسا ینمیا چیئوس کی یاراد لوسپک نیا الومعم .دنک یم
 یا هچیرد لوسپک نیا یور .دنک عطق ار روسرپمک قرب نایرج راکدوخ روط هب ،دوش رتشیب یرتمک
.دراد دوجو زاگ تیؤر یارب یا هشیش

 

وردوخ رلوک ندرک رت کنخ ياهدنفرت



 هفیظو هک تسا تاعطق زا یا هعومجم روتارپاوا .تسا روتارپاوا لیبموتا رلوک متسیس یلصا تاعطق زا رگید یکی :روتارپاوا
 نیباک لخاد یاوه زا تبوطر بذج ،هعطق نیا مهم فیاظو زا رگید یکی .دراد هدهعرب ار وردوخ نیباک یاوه یامرگ شهاک
 ار لیوک طسوت هدش داجیا یامرس ،روتارپاوا لیوک حطس زا روبع اب یکیرتکلا نف طسوت هدش داجیا یاوه عیرس نایرج .تسا
 روتارپاوا لیوک طسوت امرس داجیا لمع .دهد یم لاقتنا لیبموتا نیباک لخاد هب اوه تیاده یاه هچیرد و اه لاناک قیرط زا
 لیبموتا نیباک زا جراخ هب یصوصخم هلول قیرط زا هدش داجیا بآ تارطق و هدش نیباک لخاد یاوه تبوطر ریطقت ثعاب
 ،دشاب دایز ای مک زاگ راشف هک ینامز اهنآ زا یکی هک تسا یلرتنک چیئوس ود یاراد لیبموتا رلوک متسیس .دوش یم لقتنم
 زا کیره بسانمان درکراک .دنک یم یریگولج روتارپاوا هظفحم لخاد رد خی داجیا زا یرگید و هدرک جراخ رادم زا ار روسرپمک
.دوش متسیس لک نداتفا راک زا ثعاب دناوت یم ،چیئوس ود نیا

 

 رب ار متسیس فلتخم یازجا نیب طابترا داجیا هفیظو وردوخ عوبطم هیوهت متسیس رد اه گنلیش :گنلیش و هلول هعومجم
.دنشاب رادروخرب یصاخ یاهدرادناتسا زا دیاب صاخ یراک طیارش لیلد هب اه گنلیش نیا .دنراد هدهع

 

 رد توافتم یاه لکش اب هک دراد هدهع رب ار رلوک ندرک نشور و شوماخ هفیظو وردوخ رلوک متسیس رد هعطق نیا :A/C دیلک
 راد هدهع ار چیئوس نیا شوماخ ای نشور تلاح شیامن هفیظو ید یا لا پمال کی الومعم .دراد دوجو فلتخم یاهوردوخ
 وردوخ ندرک نشور اب هارمه هیوهت متسیس و هدش فذح هعطق نیا ،ایند زور یاهوردوخ یضعب رد تسا رکذ هب مزال .تسا
.دوش میظنت دیاب امد طقف و دیآ یم رد لاعف تلاح هب

 

 نف رگا .درک بصن روتایدار یور ای روسنادنک یور ار نآ ناوت یم ،دریگ یم رارق هدافتسا دروم یکیرتکلا نف یتقو :رلوک نف
 و هدیکم نوریب زا ار اوه هک دوش یم بصن یا هنوگ هب نف تلاح نیا رد ،دشاب هدش بصن نیشام روتایدار زا رتولج روسنادنک
 ،دوش بصن روتوم لباقم رد و روسنادنک تشپ رد روسنادنک نف هک یتروص رد .)یشنار تیعضو( دمد  یم روسنادنک حطس یور
.دمد یم روتوم تمس هب و هدیکم روسنادنک حطس یور زا ار اوه

 

 .تسا رتلیف کی قیرط زا روتارپاوا لخاد هب روسنادنک زا هدنوشدراو زاگ حیحص نازیم هدننک نییعت هلیسو نیا :طاسبنا ریش
 زاب طاسبنا ریش ،دنک یم راک هب عورش روسرپمک هک  یماگنه .دهد یم شهاک یناهگان روط هب ار دربم راشف هعطق نیا نینچمه
 نازیم روتارپاوا هک ینامز .دوش یم لیدبت راشفرپ زاگ هب راشفرپ عیام یدورو هب طوبرم یفاص زا روبع اب عیام دربم و هدش
 ریش .دوش دراو روتارپاوا لیوک لخاد هب زاین دروم راشف مک دربم ات دهد یم هزاجا طاسبنا ریش ،دشاب هتشاد زاین دربم یرتشیب
.تسا روتارپاوا هنیهب یگدننک کنخ و مرگ راب نایم لداعت هدننکرارقرب ،طاسبنا

  

:رلوک ندرک نشور اب تخوس فرصم هطبار

  

 شیازفا اب نامزمه ،رلوک زا هدافتسا ماگنه هک دوش یم لصتم روتوم روسرپمک هب همست کی اب اهوردوخ عوبطم هیوهت هناماس
 روط هب زاسوردوخ ناسانشراک یوس زا هدمآ تسد هب جیاتن ساسارب .دوش یم رتشیب زین تخوس فرصم روتوم هب رتشیب راشف
 هب .دنک یم ادیپ صاصتخا عوبطم هیوهت متسیس تیلاعف و یزادنا  هار یارب روتوم تردق زا راخب بسا جنپ ات راهچ طسوتم
 فرصم شیازفا نازیم .دوب میهاوخ نشور رلوک تلاح رد روتوم ندش لبنت دهاش یسوسحم روط هب هک تسا لیلد نیمه
.دوش یم رتشیب رتمولیک دص ره رد رتیل ود طسوتم روط هب تلاح نیا رد زین تخوس

 



وردوخ رلوک زا هنیهب هدافتسا یارب ییاهراکهار  

 یارب بسانم ییاضف وردوخ رلوک .دیوش نئمطم نآ زاگ راشف ندوب یفاک و وردوخ رلوک ندوب ملاس زا امرگ لصف یادتبا رد
 هب التبا شهاک یارب ،هیوهت متسیس یاوه هیفصت یاهرتلیف ندرک ضیوعت ای زیمت نیاربانب .تساه چراق و اه یرتکاب دشر
 یاضف رد رلوک زا هدافتسا .تسا یرورض ،رلوک یامرس زا رتشیب یریگ هرهب یارب نینچمه و یتسوپ و یویر تالکشم
.دهد یم شهاک دصرد ۸۰ ات ار اوه یاه یگدولآ و اه چراق نازیم وردوخ یلخاد

 

 یا هقیقد دنچ ادتبا تشگزاب عقوم ،دیدش روبجم رگا .دینکن کراپ دیدش باتفآ ریز ار دوخ یوردوخ تسا نکمم هک اجنآ ات
 اوه ات دینک تکرح یمک تسا رتهب یتح .دینک نشور رلوک ندرک نشور نودب ار هیوهت هاگتسد و دیشکب نییاپ ار اه هشیش
 دراو نآ هب یرتمک راشف دینک نشور ار رلوک یتقو تروص نیا رد .دوش لداعتم یمک وردوخ لخاد یامرگ و دوش ضوع
̴.دش دهاوخ

 

 رد .دش دهاوخ هتساک وردوخ ناوت زا یردق ـ ردنلیس شش زا رتمک یاهوردوخ رد صوصخب ـ تسا راک لوغشم رلوک یتقو
 نیا ریغ رد .دیهدن راشف ار زاگ لادپ تهج یب و دیزیهرپب ینالوط یاهریسم رد هژیوب ،الاب تعرس اب تکرح زا طیارش نیا
.دیهد یم شیازفا مه ار تخوس فرصم هکلب ،دینک یم دراو یرتشیب راشف وردوخ روتوم هب اهنت هن تروص

 

 تاجرد زا ای دینک شوماخ یا هقیقد دنچ ار رلوک تسا رتهب دنت بیش اب ییاه ییالابرس ای دیدش کیفارت رد یگدننار ماگنه
.تسا راشف تحت رتشیب الومعم وردوخ روتوم طیارش نیا رد اریز دینک هدافتسا نآ رتمک

 

 و دنک یم دراو رلوک هب یرتمک راشف اه هرجنپ ندوب هتسب .دوش یمن هیصوت زاب یاه هرجنپ اب تکرح ،رلوک تیلاعف ماگنه
 کی یتح ندوب زاب تروص رد وردوخ لخاد کنخ یاوه هک نآ نمض ؛دوش یم تخوس فرصم ریگمشچ شهاک بجوم
.دور یم تسد زا تعرسب و یناسآ هب هرجنپ

رلوک متسیس یرادهگن یاه شور

 

 متسیس زاگ رادم رد زاگ روبع هدهاشم یارب ،هدش هیبعت زاگ هدننک کشخ و هریخذ لوسپک یالاب تمسق رد هک یا هشیش
 یاه بابح هارمه هب راشفرپ گنر دیفس عیام روبع ،دشاب هتشاد دوجو یفاک هزادنا هب رادم رد عیام زاگ هک یماگنه .تسا
 هزادنا هب متسیس رد عیام زاگ ،دینیب یم راشف مک فک هارمه هب ار اه بابح طقف رگا .دروخ یم مشچ هب هشیش ریز زا ناوارف
 .تسا زاگ نودب امش رلوک متسیس ،دوش یمن هدهاشم رادم رد گنر دیفس عیام و بابح رگا و درادن دوجو یفاک



 

 دهاوخ بیسآ رلوک روسرپمک هب عوضوم نیا ندرکن تیاعر تروص رد .دینکن نشور مک زاگ اب ای زاگ نودب ار رلوک متسیس
.دیسر

 

 زا هراومه و دشاب هدشن طولخم هابتشا هب یرگید زاگ اب امش رلوک متسیس لخاد زاگ دیوش نئمطم ،زاگ ژراش ماگنه
.دوش هدافتسا تسا راگزاس امش لیبموتا رلوک متسیس اب هک یزاگ

 

 قاتا لخاد هب روتارپاوا طسوت هدش بذج بآ تروص نیا رد .دشاب هدشن دودسم روتارپاوا بالضاف هلول دیوش نئمطم
.دنک یم تشن لیبموتا

 

 تسا رتهب ،متسیس ندرک نشور زا لبق .دشاب شوماخ تلاح رد لیبموتا رلوک متسیس ،ندز تراتسا ماگنه دینک تقد
.دوش مرگ یمک لیبموتا روتوم دیهد هزاجا

 

 ای تکرح زا لبق ،متسیس یزادنا هار یارب نامز نیرتهب .دینکن نشور الاب روتوم رود و تعرس رد ار لیبموتا رلوک متسیس
 هارمه هب یرطخ و تسا عنامالب یتعرس ره رد شیامرس متسیس ندرک شوماخ هتبلا .تسا نییاپ رایسب تعرس رد
.تشاد دهاوخن

 

رلوک ندرک نشور اب تخوس فرصم هطبار

 

 اب نامزمه ،رلوک زا هدافتسا ماگنه هک دوش یم لصتم روتوم روسرپمک هب همست کی اب اهوردوخ عوبطم هیوهت هناماس
 ناسانشراک یوس زا هدمآ تسد هب جیاتن ساسارب .دوش یم رتشیب زین تخوس فرصم روتوم هب رتشیب راشف شیازفا
 عوبطم هیوهت متسیس تیلاعف و یزادنا  هار یارب روتوم تردق زا راخب بسا جنپ ات راهچ طسوتم روط هب زاسوردوخ
 نشور رلوک تلاح رد روتوم ندش لبنت دهاش یسوسحم روط هب هک تسا لیلد نیمه هب .دنک یم ادیپ صاصتخا
 رتشیب رتمولیک دص ره رد رتیل ود طسوتم روط هب تلاح نیا رد زین تخوس فرصم شیازفا نازیم .دوب میهاوخ
.دوش یم

 

وردوخ رلوک یارب دوجوم یاهزاگ عاونا

 

 رلوک هب اهوردوخ زا یدودحم عاونا اه لاس نآ رد .دوب )R11( ۱۱ رآ دش هتفرگ راک هب اهوردوخ رلوک یارب هک یزاگ نیلوا
 هک  یدعب لسن .دریگب رارق هدافتسا دروم ریگ همه و یمومع تروص هب تسناوتن زاگ نیا لیلد نیمه هب و دندوب زهجم
 زاگ نیا .دش هتفرگ راک هب هدش دیلوت تالوصحم مامت یارب ۱۹۹۲ /۱۳۷۱ لاس ات و تفرگ مان ۱۲ رآ دش ۱۱ رآ نیزگیاج
 رثا …و دالوف ،نهآ ،سم ،موینیمولآ نوچمه یتازلف یور ،یکیمانیدومرت و یترارح بولطم صاوخ نتشاد لیلد هب
 تسیز  طیحم رب هک یبرخم رثا لیلد هب زاگ نیا .دوب هدافتسا لباق یندعم یاه نغور اب یتحارب و تشادن ییایمیش
 یزاگ ؛دیسر )R134a( یا۱۳۴رآ زاگ هب تبون نآ زا سپ .دش جراخ تیلاعف هخرچ زا ینالوط یتدم زا سپ ،تشاد
 و ییایمیش یرادیاپ و تسا یمسریغ و لاعتشا لباقریغ زاگ نیا .امرگ عیرس لاقتنا و بذج تیصاخ اب رطخ یب
 نزا هیال هب تبسن یشنکاو هنوگ چیه یا۱۳۴رآ نینچمه .دهد یم ناشن دوخ زا امرس ترواجم رد یبسانم یترارح
 نآ نازیم هتبلا هک دوش یم نیمز شیامرگ ثعاب اوه رد ندش دازآ تروصرد دوخ هتشذگ یاه لسن دننام اما ،درادن
.تسا دوخ ناگتشذگ زا رتمک رایسب




