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  سالم ؛با 

  اصول رانندگی حرفه اي و نگهداري از خودروبا عنوان ،  مجموعه دانش و زندگیاز  21کتاب شماره 

  .امیدوارم این کتاب مورد استفاده شما قرار بگیرد.تقدیم به شما خواننده محترم

  

  "کتابهاي الکترونیکی دانش و زندگی را به دوستانتان معرفی کنید " 

  .می باشمیشنهادات و انتقادات سازنده شما عزیزان نظرات ، پمشتاقانه منتظر دریافت 
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  مولف مقدمه
خودرو می باشد،در این کتاب با نکات و ریزه کاري ز او نگهداري اصولی و حرفه اي  هدفم از ارائه این کتاب افزایش آگاهی و یادآوري در مورد رانندگی صحیح 

 و طول عمر بیشتر براي رانندگی ایمن و نگهداريرعایت این اصول و نکات مطمئنم که احتماالً قبالً نمی دانستید و هاي آموزنده و مهمی آشنا خواهید شد 
 و اصول ود به شرطی که تک تک ما فرهنگیک هنر و سراسر هیجان و کسب تجربه شیرین خواهد ب، رانندگی درست یادمان باشد  ،بودخواهد  مفیدخودروتان 

  !!! نیندازیم ... آن را به درستی رعایت و اجرا کنیم و مشکالت را مدام به گردن جاده ها،معابر،کوچه ها،خودرو ها و 

 رار داریمقبین دیگر کشورها  در اتتصادف هاي نخست آمارمتاسفانه در کشور ما کمتر شاهد رانندگی حرفه اي و فرهنگی هستیم و به همین دلیل هم در ردیف 
و مسائل مربوط به آن هستیم ، فرهنگ گذشت ، تفکر ، آینده  مرتبط با خودرو  هاي روزانه شاهد درگیري ها ، توهین ها ، لج بازي ها و حتی قتلهمه ما و 

 است ، چند وقت پیش در روزنامه اي خواندم جوانی با  به شدت کمرنگ شده اکثر افراددر رانندگی  متاسفانه... م به هم و ااحتر و نگري ، صبر و تصمیم عاقالنه
و اکنون خانواده متوفی خواستار قصاص  !!!باعث مرگ وي شده است سن آن هم بخاطر زدن بوق براي حرکت کردن ، مبه مردي و لگد  ضربات مشت واردکردن

هیچ فرهنگ سازي  متاسفانه یا آن را دیده ایم یا شنیده ایماکثر ما ، و  یستندهستند ، متاسفانه از این سناریوهاي تکراري و این چنینی در کشور ما کم ن قاتل
،  باعث تغییر نخواهد شد اقدامیهیچ  از خودمان شروع نکنیمفرهنگ سازي را تا زمانی که  من معتقدم هم آنطور که باید و شاید موثر نبوده ، چرا که

چرا که اگر مقصر فقط فالن  !!!یر را به گردن فالن جاده و یا فالن خودرو نیندازیمتقصپس !!!! ی دادن ، نه توقیف خودرو و نه حتی اعدام فنه جریمه ، نه نمره من
ولی شاهد هستیم که !!!! اصالً نباید تصادف کنند... باشد ، پس خودرو هاي مدل باال و خودروهاي لوکس چند صدمیلیونی با آن همه امکانات ایمنی و  ودروخ

مقصر  پس،  طبق آمار نیز مقصر اصلی بیشتر تصادفات و اتفاقات حوزه رانندگی اشخاص هستند !!! ش تر شده است تصادف در بین این خودرو ها بیشتر و دلخرا
فقط کافیست ...  با سرعت زیاد ، با توقفهاي بیجا، با حرکات نمایشی در جاده یا اتوبان،با احترام نگذاشتن به قوانین،با لج بازي و و و و و و اصلی خودمان هستیم

تمام اینها !!! را جستجو کنید ، متاسفانه با چنان تصاویر دلخراشی روبرو خواهید شد که مطئنم طاقت دیدن آن را ندارید  تصاویر تصادف ایرانیترنت در این
  .به خودرو می باشد رسیدگی نکردن اصول حرفه اي رانندگی و یا بخاطر رعایت نکردن 

کنند که با دور ریختن پول هیچ تفاوتی  اي استفاده یا مراقبت می هایشان به گونه ریزد، اما برخی افراد از دارایی پولش را دور نمی انسان عاقلی  هیچ می دانیممه ه
هاي ضروري و رفاهی از آن  ها براي خرید خودرو و استفاده خانواده  امروزه بخشی از دارایی. اند خودروهاي شخصی به ضرورتی براي زندگی تبدیل شده! ندارد

بالطبع خودروها به دلیل پیچیدگی فنی و شرایط استفاده به نگهداري و . شوند ترین دارایی محسوب می یابد و خودروها معموال پس از امالك، گران یاختصاص م
این ضرر فاحش اغلب . هاي قابل پیشگیري رود و این مترادف است با دور ریختن پول در قالب هزینه مراقبت ویژه نیاز دارند وگرنه سرعت استهالك آنها باال می

  .دارد باز نگه می  کند و گاهی دهان فروشنده را از تعجب و احساس زیان نمایی می هنگام فروش خودرو رخ

. کنند که دیگر چند میلیون زیر قیمت دست دوم نیز قابل فروش نیست اي تبدیل می بسیارند افرادي که یک خودرو صفر کیلومتر را طی مدتی کوتاه به قراضه
هاي متمادي چه براي  توان آنها را سال شوند و در صورت نگهداري صحیح می هاي سرمایه و با عمر مفید باال محسوب می حالی که خودروها اصوال جزو داراییدر 

قیمت مناسب اگر هم قرار باشد خودروي مدل باالتري خریداري شود فروش خودروي موجود با . داشت  استفاده و چه براي فروش، سالم و سرحال نگه
  . گذارد هاي بهتر و بیشتري پیش رو می انتخاب

برداشته باشم  و  انندگی می کنند،ر یلیر دلهو آگاه سازي کسانی که به بیشتر امیدوارم با ارائه این کتاب ، بتوانم قدمی هرچند کوچک براي فرهنگ سازي 
  .ي از خودرو برایتان مفید باشداطالعات این کتاب براي رانندگی حرفه اي و نگهدار

  

 رضا فریدون نژاد

  

 



رضا فریدون نژاد: گردآوري و تنظیم                                                                            ده    رانندگی حرفه اي و نگهداري از خودرو به زبان سااصول   

 

3  

 

 انواع کالس خودروها

 

اگر به بازار  .هاستخودروها را می توان بر حسب کاربرد، شکل و ظاهر و البته ابعاد آنها طبقه بندي کرد که منظور از کاربرد، شخصی، تجاري یا باري بودن آن
  .دید که این روزها خودروها در کالس هاي مختلفی ارائه می شوندخودرو در سطح جهانی نگاهی بیندازیم، خواهیم 

جالب است بدانید . باشند هاي مختلف تاثیرگذار می ها به کالس بندي خودرو هاي فراوانی نظیر حجم موتور، اندازه بدنه، وزن و نوع کاربري، در امر طبقه شاخصه
هاي  ، مالکین اتومبیل1920مثال در سال . تی است که مالک باید براي اتومبیل خود پرداخت کندکه در سراسر دنیا، کالس خودرو تعیین کننده میزان مالیا

اي بر دوش شهرداري  گونه هزینه الکتریکی شهري در اروپا از پرداخت مالیات معاف گردیدند چون مقامات بر این عقیده بودند که این کالس از خودروها هیچ
 :پردازیم ها می مختلف این کالسحال به بررسی انواع . گذارند نمی

 (Microcar) خودرو میکرو 

 

سی سی است و اغلب داراي دو صندلی  1000باشند که حجم موتورشان کمتر از یک لیتر یا همان  در حقیقت این خودروها مابین موتورسیکلت و اتومبیل می
هاي امروزي  خودرو ناگفته نماند که اکثر میکرو! باشند ها تنها داراي سه چرخ می آنها معموالً عجیب و غیر معمول است و برخی از  خودرو ظاهر میکرو. هستند

 .اشاره کرد Smart Fortwoتوان به  ها می از میان این دسته از اتومبیل. الکتریکی هستند
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  )Hatchback(بک  هاچ

  :شوند قسیم میدسته مختلف ت 5شاید براي شما جالب باشد که بدانید این گروه از خودروها خود به 

  )Ultracompact car(بک فوق جمع و جور  هاچ) 1

  

ها استفاده  جایی مسافران و توریست هاي فوق جمع و جور براي جابه هاي کوتاه، از اتومبیل گري کشور ژاپن دستور داد تا براي مسافت وزیر گردش 2012در سال 
البته . سی سی است و توانایی حمل یک یا دو نفر را دارند 50تر از  د و حجم موتورشان نیز بیشترهستن ها، از مینی خودروها کوچک این دسته اتومبیل. گردد

 نیسان توئیزي. بندي خودروها است، هنوز استاندارد ایمنی براي آن تعریف نشده و قرار است تا پاییز امسال اعالم گردد چون این یک کالس جدید در میان رده
  .است بک فوق جمع و جور نیز یک هاچ

  )City car(بک شهري  هاچ) 2

  

تر  ها قابل مطمئن همچنین از آن. تر و داراي ظرفیت حمل مسافر بیشتري است این خودرو براي استفاده داخل شهر طراحی شده و برخالف میکروخودروها قوي
. اند ها دست پیدا کنند، ولی بدین منظور طراحی نشده در بزرگراههاي باال  توانند به سرعت ها می گرچه این کالس از اتومبیل. و داراي تجهیزات بیشتري هستند

براي این . متر تجاوز کند میلی 3400سی سی نباشد و طول خودرو نیز نباید از  660تر از  کند که حجم موتور این گروه بیش البته در کشور ژاپن قانون حکم می
 .را مثال زد فیات پانداتوان  ها نیز می دسته از اتومبیل
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  )Supermini(سوپرمینی ) 3

  

در    ها بک طول این دسته از هاچ. اند که راحت باشند، طراحی گردیده طوري و براي حمل چهار سرنشین، به. درب باشند 5یا  3توانند داراي  ها می سوپرمینی
بود که  500قابل توجه است که اولین سوپرمینی،فیات . استمتر  میلی 4200هاي سدان حدود  که این رقم در اتومبیل در حالی. باشد متر می میلی 3900حدود 

  .بارزترین نمونه در این گروه است واگن پولو فولکس. در کشورهاي اروپایی برخوردارند امروزه این کالس خودروها، از فروش باالیی . تولید شد 1957در سال 

  )Compact car or Small family car(بک جمع و جور یا خودرو کوچک خانوادگی  هاچ) 4

  

این خودروها فضاي کافی براي حمل پنج مسافر بزرگسال . باشد متر می میلی 4250، یعنی در حدود )ها سالون(ها  هاي این گروه تقریباً اندازه سدان طول اتومبیل
مثال مناسب براي این . ه بیشترین محبوبیت را دارنداین کالس در کشورهاي توسعه یافت. لیتري هستند 2.2لیتري الی  1.4را دارد و اغلب مجهز به موتورهاي 

  .است فورد فوکوسدسته نیز 

  )Hot hatch(بک  سوپرهاچ) 5
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اند  بک جمع و جور خانوادگی ساخته شده این خودروها بر اساس همان هاچ. شود گفته می Hot hatch باال و موتور نیرومند دارند،   هایی که قابلیت بک به هاچ
واگن  فولکسگل سرسبد این گروه نیز . این گروه نیز در اروپا از محبوبیت باالیی برخوردارند . ی باالتر و هندلینگ بهتر برخوردارندولی از کارای

  .است GTI گلف

    

  )Sedan(سدان 

  .شوند دسته تقسیم می 6خود به شود و نیز گفته می) Saloon(به این دسته از خودروها سالن 

  )mid-size(سدان متوسط ) 1

  

این خودروها داراي صندوق عقب بزرگ و جادار بوده و توانایی حمل پنج سرنشین . شود گفته می mid-size و در آمریکا  Large Family به این گروه در اروپا
هاي  در اروپا طول سدان. باشد ابعاد این گروه از خودروها در کشورهاي مختلف متفاوت می. اکثراً داراي موتورهاي شش سیلندر و قوي هستند. بزرگسال را دارند

  .گیرد در این گروه جاي می شورولت مالیبو. متر است میلی 4800تر از  متر ولی در استرالیا و آمریکاي شمالی بیش میلی 4700متوسط در حدود 

  )Compact executive(سدان جمع و جور ) 2

  

مثل . باشند تر می ها کوچک هاي متوسط هستند ولی از نظر فضاي سرنشینان عقب و صندوق عقب از آن هاي جمع و جور نظر تجهیزات در سطح سدان سدان
 .3و سري  ام بی
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  )full-size(سدان بزرگ ) 3

  

نیز در این  شورولت ایمپاال. متر است میلی 4900دروها باالي طول بدنه این خو. باشد ترین آمار فروش این گروه مربوط به آمریکاي شمالی و استرالیا می بیش
  .گیرد گروه جاي می

  )mid-luxury(نیمه لوکس ) 4

  

نیز از اعضاي این گروه   Eبنز کالس - مرسدس. برند تر و کیفیت باالتري سود می هاي بزرگ یکسان بوده و از تجهیزات کامل این دسته نیز از نظر ابعاد با سدان
  .است

  )Full-size luxury or Grand saloon(ام لوکس یا گرند سالن تم) 5
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درب بوده و از نظر تجهیزات در باالترین سطح قرار دارند و مجهز به  4شود، به طور معمول داراي  گفته می  Oberklasse ها ها که در آلمان به آن گرند سالن
  .است  S  بنز کالس- مرسدسذکر براي این گروه نمونه قابل . موتور هاي شش، هشت و حتی دوازده سیلندر هستند

  )Sports sedan(سدان اسپرت ) 6

  

نام  M5و  ام بیاز توان  براي مثال می. یا پنج نفر را حمل کنند 4توانند  گویند که می هاي باال و موتور نیرومند دارند سدان اسپرت می هایی که قابلیت به سدان
  .برد

    

  )Station wagon(استیشن 

  

ستون  3در حقیقت این خودروها به جاي . تواند سه یا پنج درب باشد کند و می گویند که سقفش تا انتهاي قسمت بار ادامه پیدا می به خودروهایی استیشن می
. توان با خواباندن صندلی سرنشینان، فضاي حمل بار را افزایش داد گیرند، می وه قرار میهایی که در این گر تقریباً در تمام اتومبیل. ستون دارند 4در هر سمت، 
  .نام برد CLS Shooting Brakeبنز -مرسدستوان از  براي مثال می

ی به یاد آورند، که اکثراً کار ساز بودند را به خوب اي که داراي اتاقک دست هاي سه چرخه شمسی و قبل از آن احتماالً باید موتورسیکلت 60و  50متولدین دهه 
  .منتظر قسمت دوم این مقاله در هفته آینده باشید   !گرفتند؟ ها در کدام کالس قرار می به نظر شما آن. دادند حمل و پخش نفت را در سطح تهران انجام می
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 (Sport car) خودرو اسپرت

 

شود که داراي شتاب و هندلینگ باال هستند و البته برخی براي انواع دو  ایی اطالق میولی اغلب به خودروه .براي اتومبیل اسپرت تعریف خاصی وجود ندارد
براي . گویند باشند، اسپرت می درکل به خودروهایی که داراي دو صندلی و دو درب بوده و داراي قدرت مانور باال و وزن پایین می. برند کار می نفره این لقب را به
 .نام برد 911 پورشهشود از  این کالس نیز می

 (Grand tourer) تی جی 

 

شاخصه دیگرشان این است که در بحث . باشند هاي اسپرت هستند واغلب دیفرانسیل عقب می وزن تر از اتومبیل تر و سنگین مند تر، قدرت ها بزرگ تی جی
هاي  بسیار کم است و فقط دو نفر به سختی و فقط در مسافتدارند ولی در عقب فضا    صندلی با ابعاد و فضاي کافی در جلو 2یعنی . هستند 2+2سرنشینان، 

 .است GT نمونه بارز یک DB9آستون مارتین  .تر هستند ولی نه به اندازه سوپرخودروها قیمت ها گران ها از اسپرت تی جی. توانند از آن بهره گیرند کوتاه می
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 (Supercar) سوپرخودرو 

 

 .است گروه بوگاتی ویروناسطوره این . باشند العاده و کارایی بسیار باال می هاي فوق شود که داراي قابلیت ق میهایی اطال اصطالح سوپرخودرو به اتومبیل

  

 (Muscle car) کار  ماسل

 

. درب نیز هستند گویند که اغلب دو  شود ماسل کار می هاي دیفرانسیل عقب با موتور هشت سیلندر خورجینی که در آمریکا تولید می اي از اتومبیل به دسته 
پونتیاك شود از  براي نمونه کالسیک این گروه نیز می. توان به فورد فالکون اشاره کرد ها می میان آن  شوند که از ماسل کارها همچنان در استرالیا تولید می

GTO نام برد. 
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 (Pony car) پونی کار 

 

 1964ه جمع و جور و مقرون به صرفه است و الهام گرفته از طراحی فورد موستانگ شود ک این اصطالح نیز به گروهی از خودروهاي آمریکایی اطالق می
 .گیرد نیز در این گروه جاي می شورولت کامارو .باشد می

  

 (Convertible) کروك

 

هاي دیگر این کالس از  از نام نیز Roadsterیا  Cabrioletالبته . گویند به اتومبیلی که داراي سقف قابل جمع شدن باشد کانورتیبیل یا همان کروك می
 .یک کروك است S2000هوندا براي مثال . باشند خودرو می

 (Off-Road) رود آف 

 .باشد عضو می 2این کالس نیز متشکل از . گویند رود می هاي دودیفرانسیل شاسی بلند، آف به اتومبیل

 (SUV) وي یو اس (1
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هاي دیگر، ارتفاع زیادي از سطح زمین داشته و توانایی  گویند که نسبت به اتومبیل دودیفرانسیلی میبه خودروهاي  (Sport Utility Vehicle) وي یو اس
 .توان براي نمونه مثال زد را می لندروور دیسکاوري .هاي ناهموار را دارند عبور از جاده

 (Crossover) اور کراس (2

 

نمونه  X6و  ام بی .تر است شان از سطح زمین نیز کم را ندارند و ارتفاع SUV    هاي یک ام تواناییوي هستند و تم یو ها در حقیقت مابین استیشن و اس اور کراس
 .شاخص در میان این گروه است

  

 (MPV) چند منظوره
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مسافر و یا بار طراحی جایی  به تر بوده و براي جا گویند، از ون کوچک ها مینی ون نیز می که به آن (Multi-purpose vehicles) چند منظوره  خودروهاي
 .یک مینی ون است C-Maxفورد مثالً . اند گردیده

  

 (Van or Camper) ون یا کمپر

 

به این کالس . شود بوس هم گفته می ها مینی در بعضی موارد به آن. تري دارد تر بوده و گنجایش حمل بار یا مسافر بیش بزرگ MPVاز نظر ابعاد از یک   یک ون
از . باشند تر مناسب سفرهاي طوالنی می ها در اصل مجهزتر و داراي امکانات رفاهی بیشتري هستند و بیش البته کمپر. شود یز اطالق میدر آمریکا کمپر ن

 .باشد هاي این گروه در سراسر دنیا می ترین ها و پرفروش نام برد که جزء برترین واگن ترانسپورتر فولکستوان از  پیشکسوتان این کالس می

متاسفانه . ترین گزینه را انتخاب کند تواند به راحتی مناسب هاي خودرویی بسیار متنوع است و هر شهروند بسته به میزان نیاز خود می که دیدید کالس همانطور
 . در کشور ما این حق انتخاب بسیار محدود است
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 ساختمان خودروها

 :اند از ی تقسیم کرد که عبارتتوان به هفت بخش کل هر خودرو را می

درجه 700شود حرارت ناشی از سوختن هیدروکربورها با باالتر از  در این واحد که انرژي شیمیایی بنزین به انرژي مکانیکی تبدیل می :)موتور(مولد قدرت
شدو بقیه به صورت هواي گرم یا  نیکی تبدیل میقسمت به انرژي مکا 1قسمت حرارت تولید شده 4رسدکه به علت بازده مفید سیستم از هر  سانتیگراد می

 شود  دودهاي حاصل از احتراق از موتور خارج می
قطعه متحرك وجود دارد که همه نیاز به روغن کاري دارند با توجه به درست کار کردن سیستم روغنکاري و لی باز هم عمر  150تا  120در یک موتور در حدود 

 .کیلومترمسافت است150000یمودنسال کار و یا پ 8مفید یک خودرو 

  .باشد این مجموعه وظیفه دارد قدرت تولیدي موتور را به چرخها انتقال دهد که شمال جعبه دنده یا مبدل گشتاور و سرعت، وکالچ می :سیستم انتقال قدرت
کند تا اتاق و شاسی، سرنشینان را در معرض  بار نوسان می1200تا 1000هاي جدید دستگاه فنر بندي در هر دقیقه بیش از  در اتومبیل :گروه فنر بندي و تعلیق

 ها ي جاده قرار ندهد  هاي ناشی از ناهواري ضربه
 کند  میلیون بار چرخش می 95کیلو متر مسافت پیموده شده یا هر شش سال کار خودرو هر چرخ حدود 90000به طور متوسط در هر  :گروه چرخ بندي ترمزها

متر مربع ورق فوالدي به 40شود که بتواند تمامی قطعات را نگهداري کند در هر بدنه خودرو حدود  خودرهاي جدید طوري ساخته می بدنه :گروه بدنه و شاسی
 می باشد 2/1تا  4/0رود که ضخامت آن کار می

هاي جدید  باشد ولی سیستم کیلوگرم می 10تا  5نیروي متوسطی که الزم است تا بتوا خودرو را در یک پیچ معمولی هدایت کرد بین  :گروه هدایت و فرمان
 است  گرم کاهش داده30فرمان اي نیرو را به حدود 

ولت افزایش داده 30000شود سیستم جرقه زنی را تا  ولتی براي راه اندازي و روشن کردن موتور استفاده می 24،12،6هاي  از باطري :گروه مدارات الکتریکی
 است  ها و بخاري و دیگر وسایل الکتریکی نصب شده ر این گروه همچنین چراغهاي روشنایی و عالیم وبرف پاکنکند د براي جرقه زنی موتور اماده می

 فهرست قطعات خودرو

 آبگرمکن شیشه و رافع بخار
 اتاق خودرو

 چراغ گردان –آژیر 
 استارت
 استرات
 آسیابک
 آفتابگیر

 اگزوز
 هاي اگزوز انباره

 آنتن برقی و غیربرقی
 انواع قفل خودرو، قفل مرکزي

 انواع المپ چراغ خودرو ها
 اهرم ترمز دستی

 اهرم دنده
 اهرم هزارخار

 بین بآیینه عق
 بادامک
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 باربند
 بازویی
 باطري

 باك
 بخاري

 کن پاك کن و تیغه برف پاك برف
 گیر بست موج
 بلبرینگ

 بلندگوي خودرو
 بلوك سیلندر

 بوستر ترمز
 بوش
 بوق

 )کالچ-ترمز–گاز(پدال 
 پالك خودرو

 پلوس
 )واترپمپ(پمپ آب 

 پمپ بنزین
 پمپ ترمز

 پمپ فرمان
 پمپ کالچ

 پوسته گیربکس
 پوسته کالچ

 ته کیلومترشمارپوس
 پوشش سقف

 پوشش صندلی
 گیر پولک موج

 پیچ تنظیم خالصی
 پیچ و مهره

 پینیون
 تابلو برق

 تاج خروسی
 تایر
 ترمز

 ترمز دستی
 ترموستات

 تسمه
 توپی اکسل
 توپی چرخ

 تیوب
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 جعبه دنده
 جعبه فرمان

 جلوپنجره
 جک و دسته جک

 چراغ راهنما
 چراغ سقف

 چراغ شارژ دینام
 چراغ مطالعه

 هاي اخطار چراغ
 ها چرخ

 چرخ زاپاس
 چهارشاخ فرمان

 داشبورد
 هاي خودرو در

 درپوش استرات
 دزدگیر

 هاي در دستگیره
 ]کن پاك برف[دسته 

 دسته راهنما
 دسته سیم

 دسته موتور
 دلکو
 دنده

 دنده پلوس
 دورسنج

 دورسنج موتور
 دیاق

 دیسک ترمز
 دیسک کالچ

 دیفرانسیل
 دینام

 رادیاتور
 دي چنجر یرادیوپخش خودرو و س

 رام گیربکس
 رودري
 )چرخ(رینگ 
 بند زاپاس

 زه
 ساسات

 سپر
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 سرپلوس
 سرسیلندر
 سرکمک

 سقف
 سگدست

 سوئیچ
 سوپاپ
 هاي نمدي فرمان سیبک

 سیفون بنزین
 سیلندر

 سیم ترمز
 سیم گاز

 سیم کالچ
 سیم کیلومتر

 شاتون
 شاسی
 شافت
 دست شغال

 شلنگ ترمز
 هاي ترمز شلنگ
 شمع

 قیباالبر دستی و بر شیشه
 شیطانک

 صفحه دلکو
 صفحه کالچ

 صندلی
 صندوق عقب

 طبق جلو و عقب
 غربیلک فرمان

 فرمان
 فالنچ

 فالیویل
 فلکه فرمان

 فندك و جاسیگاري
 فنر
 فول

 فیلتر بنزین
 فیلتر روغن

 فیلتر هوا
 فیوز و جعبه فیوز
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 قاب پنجره
 قالپاق

 قفل فرمان
 کاپوت خودرو

 کاربراتور
 کارتر
 نمد کاسه

 کرانویل
 صندلیکشویی 

 کش و نوار صندلی
 )الستیکی(پوش  کف

 کالچ
 فنرهاي جلو و عقب کمک

 کنس سگدست
 کوئل
 سیستم تهویه -کولر

 )جلوآمپر(کیلومترشمار 
 گردگیر
 گلگیر

 لنت ترمز
 لنت کالچ
 لوله اگزوز

 محور اکسل
 محورهاي محرك و غیرمحرك

 مخروطی دنده
 مشمع تودوزي

 مکنده پمپ هوا
 )مهندسی خودرو(منیفولد 

 موتور خودرو
 میل تایپیت
 میل تعادل
 میل رابط

 میل سوپاپ
 میل فرمان

 میل گاردان
 میل محرك

 گیر میل موج
 لنگ میل

 نعلبکی فنر
 نوار در
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 نوار دور شیشه
 واشرآالت

 هزارخار فرمان
 هاللی بغل شاسی

 هواکش
 یاتاقان

 
Cam Shaft housing 

 محفظه میل بادامک

Cam Shaft gear wheel 

 بادامک چرخ دنده میل

Cam Shaft gear locknut 

 مهره قفلی میل بادامک

Cam Shaft Chain 

 زنجیر میل بادامک

Cam Shaft Casing 

 محفظه میل بادامک

Bushing 

 بوش

Bushing inter mediate gear 

 بوش دنده تایمینگ

Big end bearing 

 لنگ یاتاقان میل

Belt tightener 

 کن تسمه سفت

Belt 

 تسمه
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Belt driven pulley 

 ران قرقره تسمه -پولی محرك تسمه

Bell housing 

 پوسته فالیویل

Bearing seat 

 نشیمنگاه یاتاقان -جاي یاتاقان

Bearing Journal 

 محور یاتاقان

Bearing Housing 

 محفظه یاتاقان

Air relief valve 

 شیر هواگیر

Push rod 

 میله باالبر اسبک - میله فشاردهنده

Combustion Chamber 

 گیرد اي که پس از باال آمدن پیستون در باالي پیستون وجود داشته و احتراق در آن صورت می محفظه -محفظه احتراق

Combustion 

 دآی خود به وجود می در موتورهاي بنزینی عموماً احتراق در اثر جرقه شمع و در موتورهاي دیزلی احتراق در اثر حرارت ناشی از تراکم باال و خودبه -احتراق

Connecting rod bearing 

 یاتاقان شاتون

Cone belt 

 تسمه با مقطع مخروطی

Compression ring 

 رینگ کمپرس
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Counter balance 

 لنگ وزنه تعادل بر روي میل

Crankcase 

 مخزن روغن موتور –کارتل 

Crankcase breather 

 مجراي تهویه کارتر –لنگ  هواکش محفظه میل

Crankcase bottom 

 ته کارتل –روغن  ته مخزن

Crank shaft 

 لنگ میل

Crank shaft bearing 

 لنگ یاتاقان ثابت میل

Crank shaft bushing 

 بوش یاتاقان ثابت

Crank shaft timing gear 

 لنگ دنده تایمینگ میل

Cover cylinder head 

 قالپاق در سوپاپ

Cylinder barrel 

 بدنه داخلی سیلندر

Cylinder base 

 پایه سیلندر

Cylinder block 

 بدنه سیلندر یا بدنه موتور –بلوك سیلندر 
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Piston gudgeon 

 انگشتی پیستون -خار پیستون -گژن پین

Piston pin lock 

 قفل تثبیت انگشتی پیستون

Piston ring spreader 

 سوراخ یا افشانک رینگ پیستون

Rocker arm 

 چکش سوپاپ -اسبک

Tappet adjusting screw 

 البر سوپاپپیچ تنظیم با

Tappet guide 

 راهنماي باالبر سوپاپ

Tappet stem 

 میله باالبر سوپاپ

Timing gear 

 لنگ، دنده تنظیم دنده تنظیم میل سوپاپ و میل چرخ

Timing shaft 

 میل سوپاپ - میل بادامک

Valve 

 دریچه -شیر -سوپاپ

Valve Guide 

 راهنماي سوپاپ

Valve lifter 

 زیر سوپاپی -باالبر سوپاپ
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Valve push rod= Tappet stem 

 میله باالبر سوپاپ

Valve Retainer 

 نگهدارنده سوپاپ

Valve seat 

 گاه سوپاپ نشمین

Valve spring 

 فنر سوپاپ

Valve Spring cap 

 پولک فنر سوپاپ

Water jacket 

 مجاري گردش آب در سیلندر و سرسیلندر موتور

Cylinder head 

  سرسیلندر

  ودروخ آشنایی ابتدایی با

بد نیست بدانیم براي  باید پذیرفت که خودروها نقش بسیار مهمی در زندگی ما دارند ورشد صنعت خودرو سازي بنا به نیاز ورفاه انسان چشم گیري بوده است
یط مختلف جاده اي و هزار قطعه بزرگ وکوچک از مواد مختلف استفاده شده است که استهالك ناشی از حرکت خودرو در شرا 10ساخت یک خودرو بیش از 

شاید کمترین وظیفه مصرف کننده آگاهی از سیستمهاي کارکردي یک خودر  جوي واحتمال آسیب به تجهیزات و نیاز به سرویس و بازدید را پر اهمیت می کند
 بخش تقسیم می کنیم 5بدین جهت براي آشنایی بیشتر خودرورا به  باشد

 شاسی وبدنه 1٫
 موتور 2٫
 قدرتسیستم انتقال  3٫
 سیستم کنترل حرکت 4٫
 برق وسیستم روشنایی 5٫

  که در ادامه به معرفی این بخشها خواهیم پرداخت
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 شاسی وبدنه
ش محصول به شمار اولین بخش از یک خودرو که در نگاه اول مورد توجه قرار میگیرد اتاق یا بدنه آن است، چهره ونماي یک خودرو فاکتورمهمی در تولید و فرو

 کار از یک نقاشی کودکانه شروع شود وبا در نظر گرفتن نکات طراحی تبدیل به خودرویی شود که شما امروز سوار آن شده اید میرود ، شاید

ل قدرت کابین خودرو محلی براي استقرار سرنشین و تجهیزات رفاهیست و شاسی ،محل نشست کابین و نصب تجهیزات اصلی خودرو مثل موتور ،سیستم انتقا

 حرکت است وسیستم کنترل

 میشوددر خودرو هاي قدیمی و باري شاسی از دو تکه آهن ناودانی بلند وموازي از جنس فوالد ساخته می شود که به وسیله دو رام به یکدیگر متصل 

ودگی ها با هم ادغام شده شاسی و بدنه دو بخش جدا از هم بوده که در خودرو هاي امروزي با توجه به وزن خودرو ، مسائل اقتصادي ، ارزش مصرف سوخت و آل

 میلیمتر ساخته می شود 3الی  2است که معموال از ورقی با ضخامت 

لب اسکلدي با بنابراین در خودرو هاي سبک اگر تمام قطعات متحرك خودرو مثل درب ،کاپوت ،گلگیر ها و سقف را ازخودرو جدا کنیم، آنچه باقی می ماند غا

 یا فریم می گویندکف تقویت شده اي است که به آن شاسی 

 موتور

رهاي درونسوز بر هر ماشینی داراي یک موتور است ،موتور یا پیشرانه در انواع مختلفی ساخته می شود موتورها در خودرو از نوع درونسوز است اساس کار موتو

با انتقال نیرو توسط شاتون به میل لنگ نیروي  پایه ایجاد فشار حاصل از احتراق سوخت در یک محفظه بسته است که باعث حرکت پیستون در سلیندر شده و

 چرخشی را پدید می آورد

 :تجهیزات اصلی یک موتور عبارتند از

  قطعه اي استوانه شکل که در داخل سیلندر حرکت رفت و برگشت دارد: پیستون 

  ن با حرکت پیستون حجم ان مرتبا تغییر می کنداستوانه اي تو خالی که از باال به وسیله سرسیلندر مسدود می شود و از طرف پایی: سیلندر 

 اهرمی ست که به پیستون را به میل لنگ متصل میکند و باعث تبدیل نیروي خطی پیستون به نیروي چرخشی می شود: شاتون 

  دمحور اصلی موتور که کار انجام شده بر روي پیستون با آن اتقال یافته و به حرکت دورانی تبدیل می کن: میل لنگ 

  قطعه فلزي قارچی شکل که بر روي سر سیلندر که دریچه هاي ورودي و خروجی را کنترل می کند: سوپاپ 
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ین حد خود نظم قرارگیري قطعات موتور بگونه اي ست که پیستون در داخل سیلندر حرکت خطی دارد و از باالترین نقطه یعنی نقطه مرگ باال به پایین تر

 ی کند ودر طی این حرکت به کمک شاتون به میل لنگ متصل می شودیعنی نقطه مرگ پایین حرکت م

ر اثر شاید بتوان گفت که شیوه کارکرد یک موتور همانند رکاب زدن یک دوچرخه سوار است حرکت خطی ران پاي دوچرخه سوارهمچون پیستونی بوده که ب

اي دوچرخه سوار که درموتور شاتون مثال آن است نیروي خطی را به لنگ پدال انفجار واحتراق سوخت به سمت پایین حرکت می کند و انتقال نیرو به ساق پ

 دوچرخه یا میل لنگ در موتور میرساند و نیروي چرخشی پدید می آید

تورها با واما براي روشن شدن یک موتور به جاي انرژي ماهیچه اي نیاز به سوخت مناسب است تا در فضاي سیلندر وپیستون در زمان مناسب منفجر شود، م

را دوباره تکرار  ورود یک گاز و انفجار آن در یک زمان مناسب نیروي حرکتی را تولید میکنند وبا تخلیه گازهاي حاصل از انفجار و مکیدن گاز جدید این عمل

 میکنند

ه می شود اما در نوع دیگري از موتور ها که عمل ورود وخروج گازها و ایجاد انفجار در چهار حرکت صورت می گیرد، که به این حالت موتور چهار زمانه گفت

 امروزه به دلیل آلودگی وحد مصرف سوخت منسوخ شده است این چهار عمل در دو مرحله صورت میگیرد که به آن موتور دو زمانه می گویند

ما بیشتر در خودرهاي سبک بوده و موتورهاي دیزل در  از موتورهاي مورد استفاده در خودرو ها می توان به دو نوع اتو ودیزل اشاره کرد موتورهاي اتو در کشور

 و خودرو هاي سنگین استفاده می شود

 در ادامه به شیوه عملکرد یک موتور اتو خواهیم پرداخت

 سیکل موتورچهارزمانه اتو به شکل زیر

سوپاپ دود بسته و سوپاپ گاز باز است و مخلوط بنزین  کند در این زمان حرکت می  در این مرحله پیستون از نقطه مرگ باال به طرف نقطه مرگ پایین:مکش 

 وهوا بداخل موتور مکیده می شود

کند و مخلوط بنزین وهوا داخل سیلندر متراکم می شود در حالیکه هردو سوپاپ  در این مرحله پیستون از نقطه مرگ پایین به طرف باال حرکت می: تراکم 

 اند بسته

رسد جرقه اي توسط شمع زده می شود که  اند و پیستون به نقطه مرگ باال می تراکم در حالیکه هر دو سوپاپ همچنان بسته در مرحله سوم انتهاي زمان: قدرت 

 باعت احتراق مخلوط بنزین وهوا می شود

ر این حالت سوپاپ دود باز و در این آخر پیستون از نقطه مرگ پایین به طرف باال حرکت کرده و تمام گازهاي سوخته را از سیلندر خارج میکند د: تخلیه 

 سوپاپ گاز بسته است
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 از دیگر تجهیزات موتور می توان به قطعات زیر اشاره کرد

  ه ایجاد شمع موتور وسیله اي است متشک از دو الکترود و بدنه سرامیکی که بر اثر ولتاژزیاد ایجاد شده و به وسیله کویل در زمان مناسب طراحی شد: شمع

 مخلوط متراکم شده سوخت را منفجر می کندجرقه می نماید و 

  قطعه فلزي است قارچی شکل که در روي دریچه هاي ورودي و خروجی سرسیلندرقرار گرفته است و در زمانهاي کار موتور با باز و بسته شدن خود: سوپاپ 

 نقش متفاوتی را ایفا میکند

  در باالي بدنه سیلندر بسته می شود تا محفظه احتراق را به وجود اورد معموال در روي سرسیلندر موتور سرسیلندر قطعه اي است که به عنوان درپوش

 سرسیلندر جاي شمع و جاي سوپاپ وغیره قرار دارد

  حرکت سوپاپ را کنترل می کند, به علت داشتن لقی مجاز, استوانه اي که سوپاپ در ان حرکت کرده : راهنماي سوپاپ یا گیت 

  گرماي بیش از اندازه موتور را به رادیاتور انتقال می , هاي عبور اب در اطراف سیلندر و سرسیلندر می باشد که اب در ان گردش کرده محفظه : مجاري اب

 دهد

  لوله هاي انتقال دهنده اي است که سوخت را به موتور وارد یا دودهاي حاصل از احتراق را به فضاي ازاد هدایت می کند: مانتیفولد 

 یل استوانه اي است که در زیر ساق سوپاپ و یا میل تایپیت قرار دارد و سوپاپ را از محل نشست خود بلند می کند و حرکت خود را از بادامک م:  تایپیت

 سوپاپ می گیرد

 یدهد به عالوه استوانه محوري است که حرکت خود را از میل لنگ می گیرد و داراي بادامکهاي است که به تایپیت حرکت رفت و برگشتی م: میل سوپاپ

 خارج از مرکزي دارد که پمپ بنزین را به کار می اندازد و نیز داراي دندانه محرك اویل پمپ و دلکو می باشد

  ن قطعه نصبتا سنگینی است که به انتها میل لنگ بسته شده که جهت ذخیره انرژي تولید شده در موتور و بازپس دهی ان در زما: فالیویل یا چرخ طیار

 مورد نیاز به کار می رود

  قطعه اي است بادام شکل که در روي محور میل سوپاپ ساخته شده وحرکت دورانی محور را به حرکت خطی قطعه دیگري که با ان درگیر است  :بادامک

 میسر می کند

 وسیله اي است که در موارد لزوم سوپاپ را می بندد: فنر سوپاپ 

 موارد لزوم سوپاپ را باز می کندوسیله اي است که در : اسبک 

 دلکو موتور دستگاهی است که برق فشار قوي را در زمان الزم بین شمعها تقسیم میکند 
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  وسیله اي است که ناخالصیهاي شناور در روغن را جذب می کند: فیلتر روغن 

  نددستگاهی است که روغن را با فشار معین به قسمتهاي محرك موتور میرسا: پمپ روغن 

 موتور استارت دستگاه الکتریکی است که براي راه اندازي موتور به کار می رود 

 میله اندازه گیر روغن موتور وسیله اي است که سطح روغن را در کارتل به وسیله ان مشاهده می کنند 

 نندوایرهاي فشار قوي در موتور وسایلی هستند که برق فشار قوي را از دلکو به سر شمعها می رسا 

 دینام موتور دستگاهی است که بنزین را از باك به کاربراتور انتقال می دهد 

 پمپ بنزین موتور دستگاهی است که بنزین را از باك به کاربراتور انتقال می دهد 

 معینی ثابت نگاه می دارد درجه حرارت اب موتور را کنترل و در حد , ترموستات موتور دستگاهی است که در مدار خروجی اب موتور قرار گرفته 

 واتر پمپ موتور دستگاهی است که اب را بین موتور و رادیاتور به گردش در می اورد 

  اب را خنک می کند, پروانه موتور قطعه اي است که هواي محیط خارج را از البالي پره هاي رادیاتور مکیده 

 در ادامه با سیستم هاي تغذیه موتورآشنا خواهیم شد

 تور براي اینکه بتواند به کار خود ادامه دهد نیاز به دو عامل داردیک مو

 گاز مناسب براي عمل احتراق 1٫

 جرقه کافی براي ایجاد احتراق 2٫

 سیستم سوخت

یب می شود هرگونه خطا و گرم هوا در مجموعه اي به نام کاربراتور یا انژکتور ترک 15گرم بنزین به  1گاز مصرفی موتور مخلوطی از بنزین وهوا است که با نسبت

 بهریختگی در این معادله باعث کاهش قدرت موتور ، افزایش مصرف سوخت و آلودگی می شود

 وظیفه سیستم سوخت رسانی تامین سوخت مورد نیاز موتور است

افیک معمول است مقدار سوخت کمتري مقدار سوخت مورد نیاز یک موتور درشرایط مختلف حرکتی متفاوت است به طور مثال زمانیکه یک موتور در حالت تر

و تامین  نسبت به زمان شتابگیري نیاز دارد و در وضعیت سرعت شرایط بگونه اي دیگر یست و این وظیفه سیستم سوخت رسانی است که این سوخت را بررسی

 کند
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 بشمار میروندباك ، پمپ بنزین و صافی بنزین وفیلتر هوا ومجموعه اگزوز از قسمتهاي مهم سیستم سوخت رسانی 

و متانول اتانول وبنزن و انرژي برق و غیره استفاده  CNG  ،LPG , LNG امروزه براي کاهش مصرف و کنترل آلودگی ها از سوخت هاي جایگزین همچون

 می شود

فشرده که به دالیل اقتصادي و محیط یا گاز طبیعی  CNG استفاده هر کدام از این سوختها در موتور نیازمند تغییر در سیستم سوخت رسانی ست به طور مثال

میکسر زیستی یکی از بهترین سوختهاي جایگزین درکشور ما به شمار میرود با کیت سوخت رسانی مخصوص به خود که شامل مخزن، شیر کنترل ،رگالتور و

 را فعال می کند است بر روي موتور نصب می شود و راننده با انتخاب یکی از سوخت ها توسط کلید انتخاب سوخت همان کیت

حتراق البته باید پذیرفت که راندمان سوختها در موتوریکی نیست واین به دلیل پایه طراحی یک موتور بر اساس یک سوخت مشخص است در این شرایط ا

 سوختهاي جایگزین موجب بی نظمی در تایمینگ موتور افزایش استهالك موتور می شود

 سیستم جرقه

 از به جرقه مناسبی است که در مرحله قدرت توسط شمع زده شودبراي تکمیل عمل احتراق نی

ص براي احتراق سیستم جرقه موتور وظیفه ارسال ولتاژ کافی براي ایجاد قوس الکتریکی در شمع را دارد که در زمان مناسب در اتاق احتراق با طول مدت مشخ

 کامل سوخت فرستاده می شود

است که هر گونه تعجیل و تاخیر در زمان جرقه و حتی کافی نبودن ولتاژ ارسالی و کیفیت بد جرقه شمع موجب اهمیت سیستم جرقه زنی از این جهت مهم 

 کاهش قدرت ، بد کارکردن موتور ، افزایش مصرف و آلودگی می شود

 تجهیزات سیستم جرقه زنی

د از روشن شدن موتور دینام فعال شده و برق مورد نیاز خودرو وموتور وظیفه باطري تامین برق مورد نیاز اولیه خودرو و موتور است که بع: باطري و دینام 

 برق ولتی است و در بخش روشنایی ببیشتر با آن آشنا خواهیم شد12همچنین شارژ باطري را تامین می کند که 

به سیم پیچ ها اولیه وثانویه درون آن و ایجاد حوضه و  هزار ولت بر حسب نوع کوئل و موتور که با توجه 30ترانسفورماتور افزاینده ولتاژ برق باطري تا  :کوئل 

  شارمغناطیسی ولتاژ را افزایش می دهد
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  در یک نگاهن آنگهداري خودرو ونحوه ي صحیح استفاده از 
توان با رعایت برخی نکات اساسی و کمی دقت و  اما بنا به نظر کارشناسان و خودروسازان می  هاي مربوط به خودرو بسیار متنوع و گاه تخصصی هستند، مراقبت

  . درصد کاهش داد و بر عمر مفید آن افزود 40حظه استهالك خودرو را تا مال

در صورت گرم بودن . براي این کار از مواد شوینده مخصوص یا مایع ظرفشویی استفاده کنید. ـ حداقل ماهی یک بار بدنه خودرو را با آب ولرم یا سرد بشویید
  . یدبدنه به دلیل ماندن زیر آفتاب آن را با آب سرد نشوی

شود به دقت پاك  هاي زیرین بدنه را از گل و الي حاوي نمکی که بر سطح معابر ریخته می تر کنید و قسمت ـ در فصل بارندگی فواصل شستشوي خودرو را کوتاه
  . کنید تا از پوسیدگی بدنه جلوگیري شود

  . هاي ناشناس از روي بدنه سریعا اقدام کنید کههاي روغنی و شیمیایی، شیره درختان و ل براي پاك کردن فضوالت پرندگان، لکه ـ 

  . براي پاك کردن قیر و رنگ فقط از نفت استفاده کنید ـ 

آمیزي و  بنابراین براي رنگ. شود کوتاه باعث خورده شدن رنگ اطراف و به اصطالح بزرگ شدن پریدگی می  پریدگی رنگی خودرو در اثر تصادف طی مدتی ـ 
  . کنیدگیري سریعا اقدام  لکه

  . ـ براي پولیش رنگ و بدنه از مواد استاندارد استفاده کنید و در این کار از افراد خبره مشاوره بگیرید

  . شود ـ پایین آوردن بیش از اندازه ارتفاع خودرو به خرابی کمک فنر و جلوبندي و افزایش استهالك بدنه منجر می

  سیستم برق، ترمزها،  اي از موتور، سیستم روغنی و آبرسانی، ي دوره رید از دیگران مشورت بگیرید و بازدیدهاـ درباره نگهداري فنی خودرو اگر اطالعات کافی ندا
  . را فراموش نکنید... فیلتر هوا و 

ط با خرابی و استهالك هاي مرتب این کار عالوه بر افزایش ایمنی باعث بهتر شدن کارایی خودرو و البته کاهش هزینه. ـ الگوهاي رانندگی درست را بیاموزید
  . شود می

دارد و در فصل تابستان از جوش آوردن موتور  فصل استفاده کنید، زیرا ماده ضدیخ دماي آب را در محدوده مناسبی براي کارکرد خودرو نگه می 4ضدیخ را هر  ـ 
  . شود عالوه بر آن مانع خوردگی و پوسیدگی قطعات می. کند جلوگیري می

کشی رسوبات بسیاري دارد که باعث تخریب  آب لوله. کنند با این حال باید آب مناسبی درون آنها ریخته شود ي امروزي آب کمی مصرف میـ رادیاتور خودروها
کنید توانید آب را بجوشانید و خنک  بهتر است هر چند بار می. کشد شود و حتی گاهی کار به سوختن واشر سرسیلندر می یا کاهش کارایی واترپمپ و موتور می

  .البته بدون رسوبات احتمالی باقیمانده در ته ظرف. و سپس آن را درون رادیاتور بریزید

 . راهنما خاموش باشد–بخاري -کولر–موقع استارت زدن تمام وسایل برقی خودرو مانند رادیو ضبط 

    .شدن ماشین فورا سوئیچ را رها کنید چون موجب جرقه بیشتر واسیب رساندن وخال زدن دهانه پالتین میشود بعد از استارت و روشن

کالج اسیب  بعد از تعویض دنده از نگه داشتن پا روي کالج خودداري کنید چون هم موجب اذیت شدن پا میشود و همینطور که قبال اشاره کردیم به بلبرنگ
    . میزند
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برایش کافیست  2است دنده  40تا 20ین دنده بدهیم ونسبت به سرعت ودور موتور دنده مناسب به ماشین بدهیم مثال وقتی سرعت ماشین بین به موقع به ماش
  .ندهیم چون در این حالت ماشین به اصطالح دنده مرده میشود باید گاز بدهیم تا دور موتور باالتر برود وبعد اقدام به تعویض دنده کنیم  3دنده 

  ا بر عکسی

پایین بیاورید و قبل از اینکه تایر جلو به دست انداز برسد  1براي دست اندازهاي بالشتی سعی کنید سرعت را تا حد دنده .قبل از دست انداز سرعت را کم کنید 
براي دست اندازهاي تپه اي ودست .وگاز بدهید کنید وکم کم کالج را رها کرده  1وماشین بایستد ترمز را رها کرده وتایر جلو که از دست انداز رد شد دنده را 

کیلومتر یا کمتر از رویشان  30یا 20قرار دهید وبا سرعت حدود  2پایین بیاورید ودنده را در حالت  2اندازهاي پالستیکی یا میخکوبها سرعت را تا حد دنده 
  .البته بستگی به حرکت ماشینهاي جلو دارد.بگذرید 

  .رمز را رها میکنیم چون به سیستم ترمز و کمکهاي ماشین اسیب میرساندروي دست انداز حتما ت:نکته

بدهیم  1اشتبا ها دنده  3رفته وکالج را رها کنیم چون اگر به جاي دنده  3قرار میدهیم وسرعت باالست مطمئن شویم که دنده  3موقعی که دنده را به حالت 
  . وکالج را رها کنیم به دنده ها اسیب میرسانیم

نرسیده ) 8000تا  6000مثل( ماه یکبار عوض کرد؟ حتی اگر به کیلومتر خاص روغن موتور 6می دونید روغن موتور، فیلتر هوا، فیلتر روغن رو باید هر  :نکته
تا و  30000ازین رو هر واسک! ماه، روغن موتور منجر به تشکیل رسوب در موتور میشه و گاهی رسوب زدایی از موتور، بسیار هزینه بر خواهد بود 6باشه؟ بعد از 

 فیلتر بنزین رو هم هر سال عوض کنید 
 

 با گذاشتن پا روي ترمز سرپایینی را رانندگی میکنید 
 

بهتر است دنده را عوض کنید تا سرعتتان زیاد نشود و ترمزتان هم . وقتی روي یک مسیر سرازیري رانندگی می کنید، نباید پایتان را مدام روي ترمز نگه دارید
ي این اشتباهی است که معموالً همه مرتکب می شوند چون مطمئن ترین راه براي رانندگی در سرازیري به نظر می رسد اما اگر این مسیر سرازیر. نشود تمام

 .طوالنی باشد لنت ترمزتان خیلی زود تمام می شود
 

 ایست کامل نکردن قبل از عوض کردن دنده 
 

بااینکار فقط گیربکس . آیید و بااینکه ماشین هنوز عقبی می رود، دنده را عوض کرده و رو به جلو حرکت می کنید عجله دارید و از جاي پارکتان بیرون می
داخل گیربکس چرخ دنده هاي مختلفی وجود دارد که وقتی بدون توقف کامل دنده عوض می کنید، باعث می . ماشین را چندین سال زودتر فرسوده می کنید

 .حتی ممکن است به میل لنگ هایتان هم صدمه بزنید. عنوان ترمز شما عمل کنند که فشار بسیار زیادي را به آنها وارد می کندشوید آن چرخ دنده ها ب
 
 

 استفاده نکردن از ترمز دستی موقع پارك
 

وقتی  .وقت درست از آن استفاده نکردیدبله همان وسیله اسرارآمیز که هیچ. اگر نمی دانید باید بگوییم که ترمز دستی اهرمی است سمت راستتان در ماشین
بااستفاده از ترمز دستی، چرخها . روي یک سطح شیب دار یا حتی صاف پارك می کنید، اگر از ترمز دستی استفاده نکنید همه فشار به گیربکس منتقل می شود

 .دوباره راه بیفتید، آن را بخوابانید فقط یادتان باشد که قبل از اینکه. را قفل می کنید و فشار را از روي گیربکس برمی دارید

 بد استارت زدن به ماشین
 

. خود ایجاد کنید شاید ساده به نظر برسد اما می توانید با خاموش کردن ضبط، برف پاك کن ها، و سایر وسایل جانبی ماشین تغییر بزرگی در نحوه استارت زدن
وقتی آن وسایل جانبی را خاموش می کنید دیگر الزم نیست که موتور موقع استارت فشار . ستبیشتر فرسودگی که در موتور ایجاد می شود با استارت بد ا
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 .زیادي تحمل کند
 

اینکار به هیچ عنوان به گرم کردن ماشین کمک نمی . کار اشتباه دیگري که اغلب افراد انجام می دهند گاز دادن بیش از حد به موتور در فصل زمستان است
. اینکار فقط دما را فوراً باال می برد که دقیقاً عکس آن چیزي است که می خواهید. گرمتر بکند اما نه آن گرم کردنی که مد نظر شماستشاید موتور را . کند

 30که راه صحیح انجام آن این است . وقتی موتور را استارت می زنید، روغن هنوز وارد سیستم ماشین نشده است پس موتور بدون ماده روان ساز کار می کند
 .ثانیه تا یک دقیقه موتور را بدون حرکت روشن نگه دارید

 نادیده گرفتن صداهاي ماشین
 

صدا دادن . اگر دقت داشته باشید ماشینتان خودش به شما می گوید که به چیزهایی نیاز دارد. هر صدایی که از ماشینتان بیرون می آید یک معنی خاص دارد
نت هایتان تعویض شوند و اگر آن صدا را نادیده بگیرید عاقبت صداي به هم خوردن آهن هاي لنت را روي همدیگر می ترمز نشاندهنده این است که باید ل

ی ترمز شنوید که نشاندهنده لزوم عوض کردن دیسک هایتان است و اگر این را هم نادیده بگیرید دیگر صداي جیغ خودتان است که می شنوید و این یعن
 .پس خوب به صداهاي ماشینتان گوش کنید. فتاده استماشین به کلی از کار ا

 کثیف نگه داشتن داخل ماشین 
 

ماشینتان حسابی کثیف است، ماه هاست . باز هم عجله دارید نصف ساندویچ تخم مرغ صبحانه تان را خورده اید و بقیه آن را هم روي صندلی شاگرد می اندازید
الزم است که . چندین خوشبوکننده به آینه آویزان است اما هیچ چیز نمی تواند بوي بد داخل اتاق را از بین ببردکه داخل آن جاروبرقی نکشیده اید و بااینکه 

اگر هر از گاهی موکت هاي داخل ماشین را جارو نکنید و زباله ها را بیرون نریزید، بویی داخل اتومبیل را می گیرد که از . دستی به سر و گوش ماشینتان بکشید
   .آن خیلی سخت می شود بین رفتن

 مورد نگهداري بهتر خودرو طالیی درکات ن

 .ماهی یک بار کولر خودرو را به مدت چند دقیقه جهت مخلوط شدن گاز با روغن مخصوص آن و جلوگیري از فاسد شدن آن روشن نمایید. 1

  .در هنگام روشن بودن خودرو از باز کردن کابل باتري خودداري کنید   .2

  .با روشن شدن چراغ استپ،خودرو را متوقف نموده با نمایندگی تماس بگیرید .3

دگی با روشن شدن چراغ انژکتور، خودرو را خاموش نموده وبسط باتري را چند ثانیه جدا نموده و سپس اتصال دهید اگر چراغ خاموش نشد به نماین   .4
  .مراجعه نمایید

نیازي به گرم کردن خودرو در حالت توقف نیست و در کمتر از یک دقیقه خودرو را حرکت دهید و مسافت یک در اول صبح بعد از روشن نمودن خودرو . 5
  .در حالت توقف مدت زیادي خودرو را روشن نگاه ندارید.برانید 2و 1کیلومتر را با دنده 

  .از روشن کردن کولر در حالت توقف خود داري نمایید .6

و . دستگاه عیب یاب فقط می تواند میزان مصرف سوخت باال یا پایین را نشان دهد.تنظیم میزان سوخت مصرفی نمی باشد هیچ دستگاه عیب یابی قادر به. 7
   .رفع عیب به عهده مکانیک می باشد

 .کیلومتر شمع خودرو تعویض گردد 20000هر . 8     

 .کیلومتر تعویض شود 15000صافی بنزین و لنت ترمز هر . 9      
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 .کیلومتر تعویض گردد 60000مه تایم خودرو هر تس. 10     

  .کیلومتر تعویض شود 5000روغن، فیلتر روغن و فیلتر هوا در هر .تسمه تایم باید برند معتبر باشد. 11      

 .خودداري فرمایید چون ذرات موجود در آن سرطان زا می باشد "از تمیز کردن فیلتر هوا جدا.  12     

 .کنید خودروهاي انژکتوري جهت روشن نمودن خودرو خود داري از هل دادن. 13     

 .نصب دزدگیر برند ایساکو فقط در نمایندگی ایران خودرو مجاز می باشد. نصب دزدگیر متفرقه باعث ابطال گارانتی برقی خودرو می شود.. 14 

  کیلومتر انجام شود  2500توصیه می گردد اولین تعویض روغن در .  15 

 ؟سالم نگهداریمحرفه اي خودرو خود را چگونه 

   
  .از رانندگی با سرعت زیاد در جاده هاي ناهموار یا داراي سنگ ریزه خودداري کنید - *
  .بدنه خودرو خود را همیشه تمییز نگه دارید و از آلوده شدن به مواد روغنی ،جلوگیري نمایید - *
نعتی ،کارگاههاي ساختمانی،زیر درختان ،انبارهاي داراي رطوبت و زیر نور شدید آفتاب خودداري از پارك کردن خودرو در فضاهاي آلوده، محیط هاي ص - *

  .خودرو فضاهاي سرپوشیده با جریان هواي آزاد است)توقف(بهترین مکان پارك .درصورت ضرورت حتما از چادر خودرو استفاده کنید.کنید
  .بل از شست و شوي ، با حاللهاي مناسب که به رنگ اصلی خودرو،آسیبی وارد نمیکنند پاك کنیدرا ق..... لکه هاي احتمالی، رنگهاي مزاحم، قیر و  - *
  .نقاطی از خودرو که قابل رویت نیستند مثل زیر گلگیرها را همیشه از رسوبات تمییز کنید تا باعث پوسیدگی بدنه خودرو نشوند - *
  ل والي و برف ،خودرو را بشوئیدبعد از انجام رانندگی بعلت وجود نمک و سنگ ریزه در گ - *
  .در صورت نشت آب به صندوق عقب و قسمتهاي داخلی ،خودرو آن را حتما خشک کنید - *
  . اگر قسمتهاي مختلف متصل به خودرو،در هنگام رانندگی شل شده و باعث ایجاد لرزش و سر و صدا میشود آنهارا محکم کنید - *
  .ن آنها باعث سالم ماندن ستونهاي خودرو میشودتنظیم مداوم درهاو راحت باز و بسته شد- *
  .روغن کاري لوالي مختلف خودرو قفل در پوش موتورو صندوق عقب رابطور مرتب انجام دهید - *
  .اطمینان حاصل کنید)دسته موتور(از محکم بودن اتصاالت موتور بر روي شاسی خودرو  - *
صندوق عقب بدون اطمینان از ثابت ماندن آن و همچنین از حمل سوخت اضافی،در خارج از باك  از حمل و نقل اجسام فلزي حجیم مثل کپسول گاز ، در - *

  .جدا خودداري نمائید
  .ودرو میشوند جدا خودداري نمائیداز حمل بارهاي حجیم که مانع بسته شدن در صندوق عقب خ - *

  
  .انجام موارد زیر براي مراعات مقررات ایمنی ضرورت دارد

  .طفاء حریق و جعبه کمکهاي اولیه پزشکی را در دسترس داشته باشیدیک دستگاه ا - *
در چنین مواردي نقاط .باطریها محتوي مایع اسید سولفوریک هستند که در صورت تماس آن با پوست بدن و یا چشمهاباعث ایجاد صدمات جدي میشود  - *

  .ري از ضایعات به پزشک مراجعه نمائیدآغشته به اسید را با آب کامال بشوئید و یا در صورت لزوم براي پیشگی
براي مراعات موارد .جکها فقط براي باال بردن خودرو مورد استفاده قرار میگیرند.براي کار در زیر خودرو از پایه هاي مطمئن و با ایمنی کامل استفاده نمائید - *

از باال بردن خودرو توسط جک ،ترمز دستی را بکشید و جلوي چرخ هایی را  قبل.ایمنی در هنگام کار در زیر خودرو آنرا در روي پایه هاي مطمئن قرار دهید
  .که در روي زمین قرار خواهند داشت با موانعی مسدود نمائید

جه در هنگام استفاده از روغن ترمز ضدیخ،رنگها و حاللها به دستورات کارخانجات سازنده جهت طریقه استفاده صحیح از آنها با ایمنی الزم تو - *
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همیشه پس از استفاده،در پوش ظرف محتوي آنها را کامال بسته،آب بندي کنیدوآنها را در جاي امن و .مایعات مذکور سمی و خطرمرگ را بهمراه دارند.ائیدنم
  .دور از دسترس کودکان نگهداري نمائید

لقی دسته چکش ،عدم اتصال بدنه در مدارهاي الکتریکی، . مل آوریداز ابزارها بطور مناسب استفاده کرده و نگهداري و مراقبتهاي الزم را در مورد آنها بع - *
ل غلط در خوردگی بیش از حد در سنبه ها ،دم باریک و پیچ گوشتیها،سائیدگی و ترك در آچار بکس هاو نیز آچارهاي معمولی ،خرابی دسته جغجغه و اتصا

  .مدارهاي الکتریکی میتواند بنوبه خود خطر آفرین باشد
،فکهاي آن کامال باید با مهره یا سر پیچ در گیر شوندونیروي وارد بر آن در هنگام محکم کردن باید بر روي )انبرقفلی(استفاده از آچار قابل تنظیم در هنگام - *

  .فک ثابت اعمال گردد
براي باز و بستن پیچ و مهره ها باید کامال بطور  آچارها در هنگام استفاده.از آچار بکس و آچارهاي دو سر با اندازه مناسب با سر پیچ یا مهره استفاده نمائید

  .صحیح در روي آنها قرارداده شوند
  .در بعضی موارد براي درگیر نمودن آچار با پیچ و مهره ،میتوان از ضربات آرام چکش که در جهت عمود بر آنها نواخته میشود استفاده نمود

  .بکشیدو جلوي چرخها ي محرك خودرو را با موانعی مسدود نمائید قبل از شروع بکار بر روي موتور روشن ،ترمز دستی را - *
  :مواردي که در هنگام تعمیر و نگهداري خودرو باید از آن جدا خودداري کرد

کربن براي ید موتور خودرو را در محلهایی که فاقد تهویه مناسب است به حالت در جا نگذارید زیرا تنفس گازهاي خروجی از لوله اگزوز مانند گاز منواکس
این گاز سمی پس از ورود به ریه در مجاري تنفسی رسوب و در اثر ادامه تنفس در هواي آلوده به چنین گازي بتدرج .سالمتی افراد بسیار مضر میباشد

  .سب استفاده شودبراي جلو گیري از این پیامد در محیطهاي سربسته و گاراژها باید از تهویه منا. مسمومیت هاي شدیدي در بدن ایجاد مینمایند
  
ضمنا لباس کارهاي آستین کوتاه . در هنگام کار با وسایل و قطعات متحرك ،از لباس کار گشاد استفاده نموده و از بستن کراوات جدا خودداري نمائید- *

ر ،از کفشهاي ایمنی مناسب استفاده براي محافظت انگشتان پا از صدمات احتمالی و جلوگیري از لغزیدن در سطوح لغزان محیطهاي کا.ایمنی بیشتري دارند
. شوندساعتهاي مچی ،دستبندفسگک هاي تزئینی کمربند،زنجیر گردن و وسایلی از این قبیل نیز میتواند در هنگام کار باعث صدمات و ضایعات زیادي . نمائید

  .موهاي بلند سر را مهار کردهو یا آنها را در زیر کاله جمع کنید
احتمال فرورفتن ابزارهایی مانند پیچ گوشتی به بدن در اثر وارد آمدن ضربه یا لغزیدن و . ود بعنوان جعبه ابزار استفاده نکنیداز جیبهاي لباس کار خ - *

  .حتی یک دستمال آویزان از جیب لباس کار میتواند در بین قسمتهاي محرك خودرو درگیر شده و خطراتی ایجاد نماید. افتادن برروي زمین وجود دارد
  .استعمال دخانیات در هنگام کار در محیطهایی که مایعات قابل اشتعال وجود دارد،جدا خودداري نمائیداز  - *
زیرا در هنگام شارژباطري گاز هیدروژن از آن متصاعد شده که در اثر بی احتیاطی .از استعمال دخانیات در هنگام کار با باطري جدا خودداري نمائید - *

  .گرددمیتواند باعث انفجار باطري 
براي این کار از صابون و مایعات پاك کننده مناسب استفاده نمائیدسرب موجود در بنزین میتواند از طریق بریدگیهاي .دستهاي خود را با بنزینتمییز نکنید- *

ت را براي جذب روغن و بنزین همچنین چربی هاي طبیعی پوست دست را از بین برده و پوس.دست وارد بدن شده و باعث ایجاد امراض گوناگون میگردد
  .گریس آماده مینماید

  
  باطري خودرو

حداقل یکبار در ماه و در مناطق گرمسیر با فواصل زمانی کوتاهتر از )باستثناي باتریهایی که نیاز به سرویس و نگهداري ندارند(بررسی ارتفاع سطح مایع - *
  .یک ماه بررسی نمائید

در سایر باتري ها براي این کار باید درپوش خانه .سطح آب باتري را میتوان ازبیرون مورد بررسی قرار داد.تند در باتریهایی که داراي پوسته نیمه شفاف هس
بر روي پوسته باتري هاي باتري را از روي آن باز نموده و سطح آب باطري در هر یک از خانه ها باید تا ارتفاع پائین حلقه شکاف دار داخلی یا ارتفاع عالمت 

  .در صورت پایین بودن سطح مایع ،فقط آب مقطر به آن اضافه نمائید. ته شود را مورد بررسی قرار داددر نظر گرف
در هنگام برودت .خانه هاي باطري کامال جدا از هم ساخته شده اند ،لذا بررسی ارتفاع سطح آب باتري در هر یک از آنها باید بطور جداگانه صورت گیرد  - *

اضافه نمودن آب مقطر به باطري ،مسافت مناسبی را با خودرو طی کرد تا بدین وسیله آب با آب باطري مخلوط شده و از انجماد آن س از ÷زیاد هوا بهتر است 
  .جلوگیري شود
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  مخزن روغن ترمز خودرو
  .هر روز یکبار باید سطح روغن در مخزن روغن ترمز بازدید گردد: نکته 

  .دخودرو را در روي یک سطح صاف پارك نمائی - *
در بعضی از مدلهاي جدید مخزن .بعضی از درپوشها به وسیله پیچ درجاي خود بسته میشوند.در پوش منبع روغن ترمز را قبل از باز کردن آن تمیز کنید - *

فتادن و یا پاره شدن در انجام این کار دقت نمائید باعث ا.در پوش را باز کنید.روغن ترمز از مواد پالستیکی ساخته شده و داراي در پوش پیچی میباشد
از ریختن و یا تماس روغن ترمز با قسمت هاي رنگ شده بدنه خودرو نیز جلوگیري کنید،زیرا این روغن باعث خوردگی رنگ .الستیک دیافراگم زیر آن نشود

  .میشود
  .میلی متر پائین تر از لبه باالي آن باشد 6ارتفاع سطح روغن ترمز در سیلندر اصلی باید در حدود  - *
زیرا روغن ترمز فاسد و کهنه باعث خوردگی و . روغن ترمز باید تازه باشد.در صورت نیاز به افزودن روغن ،فقط از روغن ترمزهاي مرغوب استفاده نمائید - *

  .تخریب سیستم مدار ترمز میگردد
صورت پائین رفتن ارتفاع سطح روغن در سیلندر ترمز  در.اطمینان از صحت قرار گرفتن درپوش سیلندر ترمز و الستیک دیافراگم ،در محل مناسب خود  - *

الزم به ذکر است که پائین رفتن سطح روغن در سیلندر ترمز در نتیجه سائیده شدن تدریجی لنت . ،باید سیستم ترمز را از نظر نشتی مورد بررسی قرار داد
  .کیلومتر قابل پیش بینی میباشد 1700میلی متر پس از طی حدود  3نزول سطح روغن به مقدار . هاي ترمز میباشد 

در اثر این کار میزان کیفیت و کارایی آن کاهش یافته و باعث زنگ زدگی سیلندر ترمز در مدار داخلی . روغن ترمز میتواند رطوبت هوا را جذب نماید: نکته
  .ررسی هاي الزم در جاي خود قرار دهیدبراي جلوگیري از این کار در پوش سیلندر اصلی ترمز را بالفاصله پس از ب.سیستم ترمز میگردد

  )تنظیم تسمه(میزان کشش تسمه هاي خودرو 
،پمپ فرمان هیدرولیکی ، پمپ هوا و کمپرسور )مولد برق خودرو(کیلومتر ، باید کشش تسمه هاي پمپ آب ، دینام  2000هر ماه یکبار و یا پس از طی  - *

  .در صورت سایش و یا نخ نما شدن ،حتما آنها را تعویض نمائید .دستگاه تهویه مطبوع و نیز شرایط آنها بررسی نمود
در صورت مهیا نبودن چنین ابزاري ،این کار را میتوان با فشار .کشش تسمه بوسیله ابزار مخصوص که به همین منظور در نظر گرفته شده بررسی میگردد - *

 3سانتی متر باشد مقدار خالصی آن باید بین  30ل تسمه در بین دو فولی کمتر ازدر صورتی که طو.دادن انگشت شست در نقطه اي از وسط تسمه انجام داد
  .میلی متر باشد 10تا  3سانتی متر بین  30میلیمتر و طویلتر از  6تا 
  

   نکاتی در مورد یخ و ضد جوش
حال که از لحاظ خواص انتقال حرارت بسیار خوب  تاپنجا سال پیش از آب به عنوان مایع خنک کننده خودروها ، باموفقیت استفاده میشد اما آب در عین

سازندگان است از برخی لحاظ آب داراي نقایص زیادي میباشد بویژه در سیستمهاي خنک کننده موتورهاي جدید که در شرایط سخت تري باید کار کنند لذا 
  :هم این است که راتوصیه میکننددالیل چنین توصیه اي 50به  50خودرو، مخلوطی از آب و ضد یخ به نسبت 

  
  .آب به تنهایی نقطه جوش پائینی داردیعنی در دماي باالي کارکرد موتور به نقطه جوش میرسد

  .از همه مهمتر باعث پوسیدگی و زنگ زدگی قطعات رادیاتور و بدنه موتور میشود.نقطه انجماد باالیی دارد یعنی در سرما زود یخ میبندد - *
یکول و مواد افزودنی ضد یخ در سیستم خنک کننده مصرف میشود نقطه جوش مایع ،باالتر از آب خالص خواهد بود و ضد یخهاي مرغوب، حاوي اتیلن گل

  .نقطه انجماد مایع کاهش میابد همچنین قطعات سیستم خنک کننده از زنگ زدگی و پوسیدگی مصون میمانند
  

  وایر شمع خودرو
 8000ال قابل رویت نمیباشند ولی باید آنها را هر بار هنگام تنظیم موتور مورد بررسی قرار داده و پس از با وجودي که عالئم خرابی در وایر شمع ها معمو - *

  .کیلومتر تعویض گردند
  .وئیت نمودترك و بریدن در وایرها قابل رویت میباشد ولی بعضی از آنها داراي عایق سیلیکونی میباشند که وجود عیوب یاد شده در آنها را نمیتوان ر - *
  .همه وایر شمع ها باید یکجا تعویض گرددو وایرهاي تعویضی بهتر است از همان جنس قبلی انتخاب شوند - *
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  سطح روغن در موتور خودرو
این کار بهتر است در هنگامی که درجه . ارتفاع سطح روغن موتور باید بطور مرتب هر هفته یک بار و یا در هر توقف براي شوخت گیري بررسی گردد  - *

  .حرارت موتور در حد عادي میباشد انجام گیرد
قسمت بررسی ارتفاع سطح روغن در موتور بالفاصله پس از خاموش کردن آن ، مقدار حقیقی روغن داخل آنرا مشخص نمیکنند چون هنوز همه روغنها از - *

  :سطحی تراز پارك نمائید براي تشخیص ارتفاع صحیح روغن خودرو را در.هاي مختلف به داخل مخزن برگشت داده نشده اند
  .میله عمق سنج را از جاي خود خارج نموده وپس از تمییز کردن،مجدداآنرا در جاي خودقرار دهید -  1
 addسطح روغن باید بین عالئم .رامجددا از جاي خود خارج نمائید و با جلوگیري از ریزش روغن آنرا به حالت افقی نگهدارید)گیج(میله عمق سنج  -2
  .برروي میله عمق سنج باشد) پر( fullو یا ) اضافه(
المت باالئی میله در صورت پایین تر بودن ارتفاع روغن از عالمت سطح پائین میبایست مقدار کافی روغن در موتور بریزید تا ارتفاع آن برابر با عالمت با ع -3

به عالمت  addیتر روغن به داخل موتور ارتفاع سطح آن از عالمت فواصل عالئم روي میله در حدي است که با ریختن کمتر از یک ل. عمق سنج گردد 
fullفقط از روغن هاي مرغوب توصیه شده از . روغن از مجراي در پوش دار واقع در روي درب سوپاپ ها به داخل موتور ریخته میشود . صعود خواهد کرد

  .طرف کارخانه سازنده خودرو استفاده نمائید
  
  .زیرا این کار باعث نشت از شمعها و نیز خرابی کاسه نمد میگردد.در داخل موتور خودداري شوداز ریختن روغن اضافی _4

  
  مایع شستشوي شیشه خودرو

  .سطح آب مخزن شستشو شیشه خودرو باید هرهفته مورد بازدید قرار گیرد
زیرا این محلول .هرگز از محلول ضد یخ استفاده نکنید. ط نمودبا مواد تمییزکننده مخلو 50 – 50براي شستشوي بهتر ،مایع داخل مخزن را میتوان به نسبت 

  .به رنگ خودرو صدمه میرساند
  

  برف پاکن و شستشو دهنده شیشه
شیره هاي گیاهی گزدوخاك و گل و الي جاده ها در .براي استفاده مفید و موثر و نیز دوام عمر برف پاك کن و تیغه هاي آن باید آنها را تمییز نگهدارید

  .باقی ماندن در روي شیشه باعث خرابی تیغه برف پاك کن میشودصورت 
مرطوب و تمییز توصیه میگردد که شیشه جلو را حداقل هر هفته یکبار با مواد پاك کننده شیشه به دقت شستشو نموده و الستیک تیغه برف پاکن را با پارچه 

  .در تیغه ها آنها را تعویض نمائیددر صورت ترك یا بریدگی در الستیک و نیز مشاهده خرابی .خشک کنید
  

  خودرو) الستیک(تایر 
در این رابطه ممکن است جدولی جهت توصیه فشار مناسب هواي داخل الستیکها ارائه شده .فشار هواي داخلی الستیکها باید یکبار در هفته بازدید گردد

معموال فشار هواي الستیک زاپاس به مراتب .ستیک را به همراه خواهد داشتتنظیم دقیق فشار هواي داخل الستیکها ،تنظیم سوخت و نیز دوام عمر ال.باشد
  .بیشتر از بقیه آنها در نظر گرفته میشور

را از نظر نشتی )روزنه ورودي باد الستیکها (سروالف .همزمان با تنظیم فشار،آج الستیک را از نظر بریدگی ،سائیدگی و سایر صدمات احتمالی بررسی نمائید
  .هآزمایش شد

ا جهت و الستیکها را همچنین از نظر سایش غیر یکنواخت بررسی نمائیدو در صورت لزوم زوایاي چرخهاي جلو راتنظیم نمودهو یا الستیکها را مطابق ب
  .دستورالعمل داده شده از طرف کارخانه سازنده جابجا نمائید

  :مورد توجه قرار دهید قبل از خرید الستیک به خصوص از نظر نوع،اندازه و کیفیت و موارد زیر
  
  .کیفیت و ظاهر هر چهار الستیک باید مانند هم باشد -1
در این رابطه فروشندگان الستیک جداول راهنمائی را در اختیار دارند،عدم تناسب اندازه هاي الستیکبا .ابعاد الستیکها باید متناسب با رینگ چرخها باشد -2

  .رینگ چرخ باعث فرسایش سریع آن میگردد



رضا فریدون نژاد: گردآوري و تنظیم                                                                            ده    رانندگی حرفه اي و نگهداري از خودرو به زبان سااصول   

 

36  

 

 قطر خارجی بزرگتر از اندازه معمول رینگ و الستیک باعث از بین رفتن دقت سرعت سنج ،برهم خوردن تناسب ساعت دورانی موتور نسبت به سرعت -3
مورد  سازندگان الستیک کلیه ابعاد آنها را براي جلوگیري از موارد ذکر شده دقیقا.خودرو،باال رفتن مصرف سوخت و کم شدن شتاب اولیه خودرو میگردد

  .بررسی قرار میدهند
  .خودرو باشدخودرو باید براي استفاده د رمسافتهاي کوتاه و همراه با سرعت متوسط ) زاپاس(الستیک یدك  -4
  .تماس پیدا نماید) گلگیر(رهنگام دور زدن خودرو یا عبور از موانع و نیز در هنگام اعمال بار با بدنه قسمتهاي اطراف خودالستیکها نباید د -5

  
  :جابجایی الستیکها

  .جابجا نمود) کیلو متر 10000حدود (س از طی ÷براي سایش یکنواخت کلیه الستیکها باید آنها را 
  و تایرهاي کم باد در خودرو

تدحتی اگر تایر نو پنچر شدن در واقع خروج هواي داخل الستیکها میباشد که این امر میتواند در اثر وارد شدن میخ یا یک شی تیز به داخل تایر ،اتفاق بیف
  .الستیکهایی که داراي بافت فوالدي هستند در مقابل عوامل موجود درراه باعث بروز پنچري میشوند،مقاومت بیشتري از خود نشان خواهند داد. باشد

کیلومتر است ،ولی  96000معموال  میانگین عمر الستیکها. اکثر مواقع پنچر شدن باعث کاهش فشار هواي داخل تایرها شده و آنها را از رینگ جدا می کند
اههاي با تحت شرایط زیر کاهش میابد،ترمزهاي شدید،رانندگی در هواي گرم، رانندگی با سرعتهاي زیاد،باشتاب زیاد شروع به حرکت کردن،رانندگی در ر

  .شرایط بد
همواره با کنترل فشار هواي .ا ترك خورده باشد به تعویق نیندازیدهرگز زمان تعویض تایر را تا موقعی که کامال سائیده و سطح آنها صاف شده و یا رویه آنه

  .داخل الستیکها، باالنس کردن الستیکها و میزان کردن فرمان میتوان عمر الستیکها را افزایش داده و از پنچر شدن آنها جلوگیري کرد
  
 

 
  

  خودرو سرویس هاي دوره ايچیز در مورد همه 

ي خودرو وجود دارد که به شما کمک می کنند یا کمی تجربه و چند ابزار ساده بتوانند خودروي خود را سالم نگهدارید و نکات بسیاري در مورد تعمیر و نگهدار

که عمل به آنها باعث می شود کمتر به تعمیرگاه مراجعه کنید و از . مطالب زیر نکته هاي مهم نگهداري خودرو هستند . در هزینه و وقتتان صرفه جویی کنید 

  .اي مضاعف تغییرات اساسی نیز در امان بمانید هزینه ه

  روغن موتور 

  

توصیه می شود مقدار روغن به طور مداوم بازدید شود و در . سرویس دوره اي بازدید و تعویض روغن موتور از مهمترین اولویت هاي نگهداري خودرو است 

البته توجه داشته . ن به آن اضافه کنید تا سطحش بین دو عالمت روي گیج قرار گیرد باشد ، حتماً مقداري روغ minصورتی که سطح روغن پایین تر از عالمت 

سپس شاخص . براي چک کردن روغن باید خودرو را روي زمین صاف پارك و صبر کنید تا سرد شود . باشید که زیاد بودن روغن نیز به موتور آسیب می رساند 
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اگر روغن بین دو خط . نید و دوباره در محفظه روغن قرار دهید و پس از چند ثانیه دوباره آن را بیرون بکشید روغن را بیرون بکشید ، با دستمال آن را پاك ک

لیتر  0.5کم شدن روغن موتور یک امر عادي است و بر اساس استاندار تولید کنندگان خودرو معموالً تا . باال و پایین بود ، مقدار روغن خودرو شما مناسب است 

  ) .البته در خودروهاي مختلف متغیر است ( زار کیلومتر طبیعی است ه 10در هر 

  .اگر مصرف روغن غیر عادي باشد ، باید در اولین فرصت به نمایندگی هاي مجاز مراجعه کنید 

غن که معموالً شرکت سازنده پس باید به فاصله زمانی بین دو تعویض رو. حتی وقتی از خودرو استفاده نمی کنید ، روغن موتور آن فاسد و خراب می شود 

و  APIهنگام تعویض روغن ، حتماً به سطح کیفی . همچنین شرایط کاري و نوع موتور در این زمان مؤثر است . خودرو آن را تعیین می کند ، توجه کرد 

اگر این کار را انجام ندهید ، عالوه بر . کنید گریدویسکوزیته روغن مطابق با فصول سال توجه و از روغن هاي ذکر شده در دفترچه راهنماي خودرو استفاده 

در ضمن توصیه می شود همیشه از یک نوع روغن موتور . فرسایش سریع و آسیب رسیدن به موتور خودرو ، ممکن است خودرو از شرایط گارانتی نیز خارج شود 

ها ممکن است باعث واکنش شیمیایی و آسیب رسیدن به موتور خودرو  استفاده کنید ، چون تعویض پی در پی نوع روغن ، به دلیل تفاوت در فرموالسیون آن

  .شود 

  فیلتر روغن 

  

این کار ضمن کاهش مصرف سوخت ، باعث افزایش شتاب و . فیلتر روغن با توجه به توصیه سازنده با هر بار تعویض روغن یا یکبار در میان ، باید تعویض شود 

  .عمر موتور خودروي شما می شود 

  هوافیلتر 

  

یندگی از اثرات فیلتراسیون بد هوا می توان به نارسایی در سیستم سوخت رسانی ، تخریب رینگ هاي پیستون ، کاهش شتاب ، افزایش مصرف سوخت و آال
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  .بنابراین تعویض به موقع فیلتر هوا براي افزایش کارایی و بازده موتور ضروري است . اشاره کرد 

  فیلتر سوخت 

  

زمان تعویض این فلیتر در جدول هاي . سوخت ، اختالل در سوخت رسانی و حتی در مواردي قطع کامل مدار سوخت را به همراه دارد  خراب شدن فیلتر

    سرویس و نگهداري خودرو مشخص شده است 

  

  تسمه ها 

  

البته . ( هزار کیلومتر عوض کنید  50بازدید و ترجیحاً هر هزار کیلومتر  25این تسمه ها را پس از هر . وقتی در موتور را باز می کنید ، چند تسمه می بینید 

  ) .این مقدار در خودروهاي مختلف متفاوت است 

  تسمه تایم

  

براي انتقال نیروي میل لنگ به میل سوپاپ از یک . به زمان باز و بسته شدن سوپاپ ها و زدن جرقه در مجموع انجام عمل احتراق ، تایم موتور گفته می شود

  .ستفاده شده که به تسمه تایم معروف است تسمه ا

خرابی سر سیلندر پیستون ها ، کج شدن . به گونه اي که در صورت خرابی آن موتور آسیب جدي می بیند . این تسمه در کارکرد موتور نقش بسیار مهمی دارد 
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  .ور به وجود می آیند سوپاپ ها و بسیاي دیگر از مشکالت از مواردي هستند که در صورت از تایم خارج شدن موت

بین رفته و نیروي مهمترین عامل به هم خوردن تایم موتور ، پارگی تسمه تایم است وقتی این تسمه پاره می شود ، نسبت بین میل لنگ و میل سوپاپ کامالً از 

پارگی تسمه سوپاپ ها کج شده و پیستون و سر  همچنین به راحتی در اولین لحظه. میل لنگ به میل سوپاپ منتقل نشده ، در نتیجه موتور روشن نمی شود 

  .پارگی تسمه تایم نیز مشکالت و دالیل مربوط به خود را دارد . سیلندر آسیب می بینند 

   

نه هاي وقتی جنس تسمه چندان مرغوب نباشد در اثر گذشت زمان و با کارکرد دندا. یکی دیگر از عیوبی که بسیار شایع است جدا شدن دندانه هاي تسمه است 

جابجا شدن این نسبت حتی به اندازه یک دندانه نیز باعث به هم خوردن تایم موتور . آن به راحتی کنده شده و نسبت میل لنگ و میل سوپاپ به هم می خورد 

  .می شود 

ود آن را حتماً در زمان اعالم شده تعویض براي جلوگیري از پارگی تسمه توصیه می ش. اما براي برطرف کردن عیوب اول و دوم باید چند نکته را رعایت کرد 

  .هزینه تهیه و تعویض یک تسمه بسیار کمتر از تعمیر موتور است . کنید 

دور در دقیقه است که باعث  4000اصلی ترین عاملی که باعث پاره شدن تسمه تایم می شود استفاده از دوره هاي باالي موتور ، مخصوصاً دورهاي بیشتر از 

 قطعات می شود بسیاري عادت دارند در مواقعی که هیچ نیاز به شتاب گیري سریع و زیاد نیست به موتور فشار بیاورند ، حرکت در بیشتر دندهاستهالك سریع 

سمه تایم بلکه می رسد و در این شرایط نه تنها ت)  Red line( ها را تا دور موتورهاي باال ادامه می دهند به گونه اي که عقربه دور موتور به محدوده قرمز 

  .پس سعی کنید حتی االمکان از دورهاي باال در موتور استفاده نکنید . تمامی قطعات موتور تحت فشار شدید قرار می گیردند 

ها وقتی از دنده در سرباالیی . دلیل دیگر که باعث خرابی تسمه تایم می شود عدم استفاده از دنده مناسب در سرباالیی ها و عبور از روي سرعت گیرها می باشد 

در سرباالیی ها حتماً از دنده سنگین استفاده نمایید و از شتاب گیري . فشار زیادي روي موتور به خصوص تسمه تایم وارد می کند . مناسب استفاده نمی شود 

  .هاي بیهوده در این موارد نیز خودداري کنید 

زیاد . کن است که در صورت گیرپاژ کردن آن باعث کشیدگی و پارگی تسمه تایم خواهد شد  دلیل دیگر که باعث پارگی تسمه تایم می شود خرابی تسمه سفت

گاهی تمامی عوامل . سفت کردن تسمه که در ابتدا باعث خرابی تسمه سفت کن و در نهایت خرابی تسمه خواهد شد نیز یکی از عوامل پارگی تسمه می باشد 

همگی در شرایط ایده ال می باشند ولی باز هم تسمه پاره می شود در این مواقع ... استفاده از دنده مناسب و  رعایت می شود فشار تسمه سفت کن ، رانندگی و

  .، عیب از خود تسمه است 

. ره می شوند به سرعت مستهلک شده و پا. این تسمه ها استاندارد نبوده و توان تحمل بارهاي زیاد را ندارد . تسمه هاي نامرغوب امروزه بسیار دیده می شوند 

بعد از خرید تسمه آن را یک بازدید کلی چشمی بکنید تا از وجود هرگونه . براي خرید تسمه مناسب توصیه می شود با یک تعمیرکار مجرب مشورت کنید 
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  .شکستگی در سطح تسمه مطمئن شوید 

دنده هاي سرتاسر تسمه را . ن کار باعث ترك خوردن تسمه می شود از قرار دادن آن در جاي نامناسب مثل داخل جعبه و یا زیر چیز دیگر خودداري کنید ای

نیز اگر سیم هاي شبیه نایلون مشاهده کردید از تسمه استفاده نکرده و آن را تعویض کنید و شاید تمامی این مواردي که گفته شد نصف یک عامل . نگاه کنید 

  .تأثیر نداشته باشد 

شاید اصلی ترین عامل در به هم خوردن تایم در تمامی خودروها ، . که اهمیت آن قابل قیاس با بقیه موارد نمی باشد رانندگانی بدون تنش مهمترین عامل است 

در نتیجه تمامی عیوبی . باعث ایجاد بک رانندگی پر تنش می شود .. تیک آف کردنهاي مداوم ، رانندگی در دورهاي موتور بسیار باال و . رانندگی پر تنش است 

حتی در صورت بستن بهترین تسمه تایم نیز با رانندگی این چنینی ، عمر تسمه تایم و . شد ، در یک رانندگی پر تنش به راحتی نمایان می شود  که گفته

   تمامی قطعات کم خواهد شد 

تسمه تایم را عوض کنید و در مجموع  در این میزان حرکت حتی اگر خودرو کامالً هم بی عیب باشد. کیلومتر می باشد  60000زمان تعویض یک تسمه تایم 

ممکن است زنجیر اطمینان بیشتري . در گذشته به جاي این تسمه از زنجیر استفاده می شد . باید گفت نقش این تسمه و نحوه کار آن تأثیرات زیادي دارد 

  .ن باال ، باعث شد که این تسمه جاي زنجیر فلزي را بگیرد داشته و پارگی آن تقریباً غیر ممکن باشد ولی تولید صداي زیاد ، استهالك بسیار بیشتر و وز

  شمع ها 

  

  .سرویس و نگهداري شمع ها که وظیفه مشتعل کردن مخلوط سوخت و هوا را در موتور به عهده دارند ، بسیار مهم است 

رقه نامنظم ، استارت نامناسب ، شتاب کم ، احتراق ناقص ، ج. نوك شمع ها باید سفید رنگ باشد و اثري از دوده ، چربی و رنگ زدگی در آن ها مشاهده نشود 

  .شمع ها را باید با نظر و توصیه سازنده تعویض کرد . لرزش در دور آرام موتور و دود آبی رنگ اگزوز می تواند نشانه معیوب بودن شمع هاي خودرو باشد 

  .مناسب است  4500تا  2500براي خودروهاي عادي ، دور موتور . موتور را کم می کنند  ، هر دو عمر) مرده گاز ( گاز دادن بیش از حد یا کمتر از حد معمول 
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  مایع خنک کننده 

  

از آنجا که خواص این مایع با گذشت زمان تغییر می کند ، . ضد یخ در زمستان از یخ زدگی و در تابستان از داغ شدن بیش از حد موتور جلوگیري می کند 

. آب مخزن را در شرایطی که موتور گرم است ، چک نکنید ، زیرا سطح آن باال آمده و معیار شما دقیق نیست . ر آن را تعویض کنید توصیه می شود سالی یکبا

 همچنین ممکن است هوا وارد رادیاتو شده و سیستم. هرگز وقتی موتور گرم است در رادیاتور را باز نکنید چون ممکن است آب داغ به صورت شما پاشیده شود 

  .خنک کننده آن را دچار مشکل کند 

  بود ؟آیا می دانید با عادت رانندگی مناسب می توان عمر متوسط خودرو را تا مقدار زیادي افزایش داد و از هزینه تعویض قطعات مصرفی در امان 

  کفشک و لنت ترمز 

  

مان تعویض کفشک ترمز در ترمزهاي کاسه اي و لنت در ترمز هاي دیسکی عملکرد نامطلوب ترمزها یا روشن شدن چراغ اخطار آمپر می تواند نشان دهنده ز

میلیمتر بوده یا سطحش روغنی شده باشد ، آن را تعویض کنید بعد از تعویض لنت ها بهتر است مدار ترمز  5/1باشد اگر ضخامت کفشک یا لنت کمتر از 

  .نرم تر از حد معول عمل کند که امري خطرناك می باشد  هواگیري شود چون در غیر این صورت ممکن است پدال ترمز سفت تر یا

خرابی در دیسک که مواد سخت تري نسبت . به یاد داشته باشید اگر لنت ها استاندارد نباشند ، احتمال آسیب رسیدن به دیسک یا کاسه ترمز نیز وجود دارد  

ترمز و غربیلک فرمان شود و جلوي کنترل مناسب خودرو را بگیرد ترمزها معموالً گرد  به لنت ساخته شده اند در ترمز هاي شدید می تواند باعث لرزش در پدال

پس از شست و شوي خودرو یا هنگام رانندگی در جاده هاي . و خاك محیط را به سوي خود جذب می کنند ؛ بهترین راه براي تمیز کردن آنها آب سرد است 

همچنین در کارواش . ت مشخصی پا را به آرامی روي پدال فشار دهید تا سطح خارجی آن خشک گردد خیس که دیسک یا لنت ترمز خیس می شود ، براي مد

  .قبل از شست و شو حتماً صبر کنید تا ترمز خنک شود چون در غیر این صورت ممکن است دیسک ترمز شما آسیب بیند 
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  روغن ترمز 

  

در ترمزهاي شدید این آب بخار می شود و قدرت . درصد آب جذب می کند  3از دو سال حدود روغن ترمز به طور طبیعی رطوبت را جذب کرده و معموالً بعد 

  .هزار کیلومتر باید مخزن آن تخلیه و روغن جدید در آن ریخته شود  60ترمزگیري را کاهش می دهد بنابراین هر دو سال یک بار یا پس از طی کردن 

کم شدن مقدار روغن ترمز غیر عادي . روغن می شود که این مشکل با تعویض لنت برطرف خواهد شد  همچنین نازك شدن لنت باعث پایین آمدن جزئی سطح

  .است و می تواند نشان دهنده نقص در مدار ترمز باشد در این صورت باید به تعمیرگاه مجاز مراجعه نمایید 

  باتري 

   

ودن خودرو مورد استفاده قرار می گیرند ، باعث فرسودگی تدریجی و خالی شدن شارژ تخلیه سنگین باتري در مواقعی که تجهیزات الکتریکی هنگام خاموش ب

همچنین گرما و سرماي زیاد ، صفحات مثبت و شبکه هاي باتري را خراب . شارژ کم یا بیش از حد مجاز با دینام نیز به باتري آسیب می زند . باتري می شود 

اکثر باتري هاي امروزي اتمی هستند و نیازي به کنترل مداوم سطح . فرسودگی زودرس آن را نیز به همراه دارد  این امر ضمن کاهش کارآیی باتري ،. می کنند 

این باتري ها معموالً تا دوسال بدون مشکل کار می . زمان تعویض آنها را نیز می توان از عدم کارایی و تغییر رنگ نشانگر آن تشخیص داد . الکترولیت ندارند 

  .باتري جدید مطابق میزان توصیه شده از سوي سازنده باشد ) آمپراژ( ام تعویض آنها دقت کنید توان هنگ. کنند 

حال اگر می خواهید باتري را . براي این کار ابتدا قطب منفی را جدا نمایید . اگر می خواهید کاري در زمینه برق خودرو انجام دهید ، ابتدا باتري را قطع کنید 

براي اتصال . وقتی قطب ها را جدا کردید ، محل اتصال آن ها را تمیز کرده تا آلودگی مانع از اتصال جریان برق نشود . مثبت را نیز جدا کنید  در بیاورید ، قطب

  .این پدیده کامالً عادي است و جاي نگرانی ندارد . دوباره باتري ابتدا قطب مثبت و سپس قطب منفی شاهد جرقه اي باشید 
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  چراغ ها 

  

راه دسترسی به المپ در . ر دیدید یکی از راهنماهاي خودرویتان از دیگري تندتر روشن و خاموش می شود ، بدانید یکی از المپ ها از کار افتاده است اگ

بیش از حد ، اتالف در هنگام تنظیم نور چراغ ها باید توجه داشت که اگر این کار به طور نادرست انجام شود ، خیره کنندگی . خودروهاي مختلف متفاوت است 

چراغ هاي خودرو را حداقل یک مرتبه در سال وارسی کنید و براي ایمنی بیشتر ، همیشه چند المپ یدك در . میزان نوردهی و خستگی راننده را به همراه دارد 

آن می نشیند و زمانی که داغ شود باعث ترك  هنگام تعویض المپ به شیشه المپ نو دست نزنید ، چرا که چربی دست شما روي.جعبه داشبورد داشته باشید 

  .خوردگی اش خواهد شد 

   

  برف پاك کن 

  

معیوب بودن تیغه هاي برف . تیغه هاي الستیکی برف پاك کن بر اثر یخ زدگی ، گرما و سرماي زیاد دچار خشکی یا پوسیدگی می شوند و باید تعویض گردند  

  .ید ممکن است به شیشه ها نیز آسیب وارد نماید پاك کن عالوه بر تمیز نکردن شیشه و کاهش د
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  سیستم تعلیق

  

  

تشخیص کمک . به طور کلی می توان گفت سیستم تعلیق خودرو رابطه مستقیمی با کارایی سیستم ترمز ، سایش تایرها ، فرمان پذیري و لذت رانندگی دارد  

  .فنرهاي معیوب براي بسیاري از مکانیک ها نیز مشکل است 

ابی کان کنترل مناسب در پیچ ها ، تمایل به انحراف از مسیر ، لرزش ، صداي غیر عادي جلوبندي و لرزش غربیلک فرمان می تواند نشان دهنده خرعدم ام 

آسیب دیده و  اگر سیستم تعلیق. کمک فنرها باشد و با وضعیت آشفته خیابان هاي موجود ، سیستم تعلیق و جلویندي نیازمند دوبار بازدید در سال می باشند 

  .تعمیر نشود ، آسیب هاي جدي به شاسی خودروي شما وارد خواهد شد 

به خودروي  براي حفظ سالمتی سیستم تعلیق خودروي تان ، قبل از رسیدن به دست انداز سرعت را کم کنید ولی به هیچ وجه روي دست انداز ترمز نکنید تا 

  .شما ضربه زیادي وارد نشود

  

  چرخ ها 

  

براي مثال در اثر کاهش فشار و کم باد شدن تایر ، شاهد سایش بیش تر قسمت هاي . ار باد داخل تایر تأثیر مستقیمی در میزان سایش آن دارد میزان فش

ز دیگر عواقب افزایش مصرف سوخت و افزایش گرماي تولید شده در تایرها ا. بیرونی تایر که با زمین در تماسند ، در مقایسه با قسمت هاي داخلی خواهیم بود

به همین . در صورت افزایش بیش از حد فشار نیز سطح مرکزي تایر در مقایسه با دیگر نقاط فرسودگی بیشتري پیدا خواهد کرد . کم بودن فشار تایرهاست 
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در این فشار ، قدرت تایر در برابر . کنند دلیل است که سازندگان تایر همواره فشار مناسب را تا حدي کمتر از فشار ماکزیمم درج شده روي دیوار تایر اعالم می 

  .نیروي وزن ، شرایط مختلف ترمزگیري و شتاب گیري بهینه می باشد 

در داخل شکاف گل هاي الستیک زائده هایی وجود دارد که نشان . عالوه بر تنظیم باد ، عمق آج الستیک هاي خودرو را نیز باید همیشه بررسی و کنترل کرد 

تعویض . براي پیدا کردن آنها ، روي کناره هاي الستیک عالمت هایی معموالً به شکل مثلث حک شده است . استفاده از آج الستیک هستند  دهنده مقدار مجاز

  .تایر ممکن است ابتدا کمی گران به نظر برسد ولی هزینه آن از یک تصادف بسیار کمتر می باشد 

تنظیم نکردن باد . ه می شود هر دو هفته یکبار ، زمانی که الستیک ها سرد هستند ، فشار آنها تنظیم شود براي اطمینان از مناسب بودن فشار تایرها ، توصی 

  .تایر بر مصرف سوخت ، فرمان پذیري و راحتی خودرو تأثیر منفی می گذارد و عمر آن را نیز کم می کند 

همچنین میزان سایش سمت داخل و خارج . ه و محور محرك خودرو متفاوت است میزان فرسایش تایرها در دو محور خودرو ، بسته به نوع ، شرایط استفاد

بنابراین جابه جایی تایرها به صورت ضربدري ، عالوه بر ایجاد تعادل در میزان سایش کلی و افزایش عمر مفید آنها ، زمان تعویض هر . تایرها یکسان نیست 

  .چهار الستیک را یکسان می کند 

  تنظیم موتور 

ترکیبات موجود در گازهاي خروجی موتور براي محیط زیست مضر . ز تنظیم موتور یا تون آپ افزایش بازدهی و عمر موتور و کاهش آلودگی هواست هدف ا

  .است و با تنظیم صحیح و به موقع موتور می توان از مقدار آلودگی هوا کاست 

  مشکالت موتور 

خرابی یکی از واشرها یا کاسه نمدها که در نتیجه آن روغن بر زمین می چکد ؛ این نشت خارجی : ی کند موتور از سه طریق روغن کم م: کم کردن روغن · 

  .روغن است 

  .بسوزد  کمپرس رد کردن اضافی یا جریان هواي کارتر ممکن است روغن را از سیستم تهویه کارتر عبور دهد و وارد محفظه هاي احتراق کند تا در آنجا

  .اد و فرسودگی رینگ هاي روغن سبب ورود روغن به محفظه هاي احتراق می شود رانندگی با سرعت زی

با توجه به رنگ دود می توان . سوخت یا نشت آب به محفظه احتراق است  –دود کردن موتور نشانه روغن سوزي ؛ غنی بودن مخلوط هوا : موتور دود می کند · 

  .به هر یک از این موارد پی برد 

 –باشد ، موتور روغن سوزي دارد ، اگر دود بیشتر سیاه است تا آبی ، همه سوخت در محفظه احتراق نمی سوزد و احتماالً مخلوط هوا  اگر دود آبی رنگ 

م اگر وقتی موتور سرد است رنگ دود به سفیدي متمایل است ، می توان وضعیت موتور را عادي تلقی کرد اما اگر بعد از گر. سوخت بیش از اندازه غنی است 
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ممکن است سر سیلندر ترك خورده یا واشر سر . شدن موتور باز هم دود سفید از اگزوز بیرون آمد ، نشانه نشت آب به داخل محفظه احتراق و تبخیر آن است 

  .سیلندر سوخته باشد 

در این وضعیت به اندازه اي روغن از یاتاقان . قان هاست یا یاتا) اویل پمپ ( پایین بودن فشار روغن غالباً نشانه فرسودگی پمپ روغن : پایین بودن فشار روغن · 

  .د ها می گذرد که پمپ روغن نمی تواند فشار الزم را تأمین کند ، در نتیجه به یاتاقان هاي انتهایی کم روغن می رسد و ممکن است آنها بسوز

رگی یا ترك خوردن لوله روغن و گرفتگی لوله یا فیلتر روغن ، رقیق شدن ضعیف بودن فنر شیر فشار شکن ، پا: علل دیگر پایین بودن فشار روغن عبارتند از 

    .روغن ، کف کردن روغن ، ایجاد لجن در مدار ، کم بودن مقدار روغن یا رقیق شدن روغن بر اثر گرماي بیش از حد 

با استفاده از سوخت . تواند سبب افزایش مصرف سوخت شود  تقریباً هر چیزي از چگونگی رانندگی فرد تا کم باد بودن چرخ ها می: باال رفتن مصرف سوخت · 

آزمون نشت سیلندر و آزمون هاي خالء سنجی . سنج و بعضی ابزارها و تجهیزات الکترونیکی جلو داشبورد می توان مصرف سوخت را به دقت اندازه گیري کرد 

  : م سوخت رسانی است ، به نکات زیر توجه کنید اگر مشکل در سیست. به مشخص شدن علت باال رفتن مصرف سوخت کمک می کنند 

  .دریچه ساسات باز نمی شود و یا با سرعت کافی باز نمی شود  -

ممکن است شیر سوزنی . سطح شناور کاربرتور بیش از حد پایین است ، در نتیجه کاربراتور فلوت می کند و سخت بیش از اندازه به محفظه احتراق می رسد  -

  .کرده یا درست در جاي خود نشسته باشد در حالت باز گیر 

  .سوزن ژیلگور یا پیستون کمکی بنزین در وضعیت عملکرد گیر کرده است و در نتیجه سوخت اضافی مصرف می شود  -

  .ژیگورها فرسوده شده یا به اصطالح گشاد کرده اند که کاربراتور را باید تعمیر یا تعویض کرد  -

  .سوخت پاش ها نشت می کنند  -

  .فشار ریل سوخت در خودروهاي انژکتوري بیش از حد باال باشد  -

  :گذشته از سیستم سوخت رسانی ، عوامل دیگري نیز ممکن است سبب افزایش مصرف سوخت شوند که عبارتند از 

حسگر دماي آب ، حسگر دور موتور ، : ند از این حسگرها عبارت. خرابی رادیاتور موتور یا سیستم کنترل الکترونیکی موتور ، و همچنین حسگرها و عملکرد ها  -

یدها و شیرهاي حسگر فشار مطلق منیفولد ، حسگر اکسیژن ، حسگر وضعیت دریچه گاز ، مدول کنترلی برنامه پذیر و کار اندازهایی از قبیل سولنوئیدها ، کل

  .الکترونیکی 

  .ود سبب افزایش مصرف سوخت می ش) کمپرس ( فرسودگی موتور و کاهش تراکم  -
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  .ناشی شود افزایش مصرف سوخت ممکن است از کم باد بودن چرخ ها ، کشیدن ترمزها ، بکسواد کردن کالچ خرابی جعبه دنده خودکار نامیزانی چرخ ها نیز  -

  صداهاي موتور 

  .کشیدن است  منظور از صداي موتور ، هر نوع صداي ناخوشایندي از قبیل ، زوزه کشیدن ، تق تق کردن ، تاپ تاپ کردن و سوت

نیده می شود ، صداي غالباً با لرزش و بد کار کردن همراه است ، منظور از لرزش ، تکان هاي با فرکانس باالست که غالباً فقط در سرعت هاي خاص حس یا ش

ن سرعت رخ دهد ، لرزش سرعت باال می لرزشی که در باالتر از ای. کیلومتر در ساعت رخ دهد ، لرزش سرعت پایین نام دارد  80لرزشی که در سرعت کمتر از 

   .باشد 

این . یکی دیگر از صداهاي مربوط به موتور زوزه کشیدن است . یکی از منابع احتمالی لرزش ، درست مجزا نشدن سیستم تخلیه و اگزوز از بدنه خودرو است 

این صدا معموالً در سرعت هاي بین . دگی دریچه گاز به وجود می آید صدا زوزه اي است که حین کم گاز دادن به ازاي دور موتور خاص یا مقدار مشخصی بازش

  .کیلومتر در ساعت شنیده می شود  80تا  40

اگر مشخص شود کدام قطعات یا وسایل در ایجاد صدا نقش دارند . علت ایجاد این صدا غالباً خرابی دسته موتورها ، ملحقات موتور یا اجزاي سیستم تخلیه است 

بعضی از صداها در موتور زیاد مهم نیستند ولی بعضی صداها نشانه مشکالت . وضعیتی ایجاد می شود ، آسان تر می توان علت ایجاد صدا را یافت  و صدا در چه

  پیدا کرده است  گاهی با گوش دادن به صداي موتور می توان فهمید که چه عیبی. جدي اند که باید فوري به آنها توجه کرد تا موتور به طور جدي صدمه نبیند 

نوك میله یا . نوك میله مخصوص را همراه با گوشی آن روي قطعات مختلف بگذارید ، به این ترتیب صداهاي غیر عادي را آسان تر می توان آشکار سازي کرد 

  .یا علت آن را دریابید گوشی را جابه جا کنید تا بفهمید صدا در کجا بلندتر است ، با این وسیله به آسانی می توانید منبع ایجاد صدا 

  ! هشدار 

  .وقتی با میله گوشی به کشف منبع صدا مشغولید مراقب تسمه پروانه و پروانه باشید 

علت این . صدا تلق تلق منظمی است که در دوره هاي پایین موتور شنیده می شود و ممکن است در دوره هاي باالتر به گوش نرسد : صداي سوپاپ و تایپیت 

  .خالصی اضافی سوپاپ یا خرابی تایپیپ روغنی یا اتوماتیک است  صدا معموالً

خالصی بیش از اندازه بوده است بنابراین باید خالصی « براي بررسی ، فیلتري را بین ساق سوپاپ و انگشتی فرو ببرید ، اگر با این کار ، صدا کاهش یافت ، علت 

لق بودن تاپیپ : علل دیگر ایجاد این صدا عبارتند از . ت آن ساییدگی سطح تاپیپ یا ناصافی بادامک است اگر با این کار صدا تغییري نکرد ، عل. را تنظیم کنید 

براي جلوگیري از ایجاد این صدا تاپیپ . ها و ضعیف بودن غنر سوپاپ ، گاهی پس از روشن شدن موتور ، یا بعد از گرم شدن آن ، صاي تاپیپ قطع می شود 

    هاي معیوب را عوض کنید 
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  .ه می زند هنگام باال رفتن از سرباالیی ، بعضی از صداهاي انفجار را می توان عادي تلقی کرد اما اگر انفجار بیش از اندازه رخ دهد به موتور صدم: انفجار · 

ب گرفتن است و نه در حال معموالً صداي کوبش یا تق تق سبک است ، این صدا بیشتر هنگامی احساس می شود که موتور نه در حال شتا: صداي شاتون · 

براي یافتن شاتونی که صدا می کند ، . فرسودگی یاتاقان متحرك ، نامیزانی شاتون یا کمبود روغن ممکن است عامل صدا کردن شاتون باشد . کاهش سرعت 

ه شاتون آن صدا می کند ، قطع شود ، صدا کاهش وقتی وایر مربوط به سیلندري ک. باید آزمون باالنس سیلندر را انجام دهید و وایرها را یکی یکی قطع کنید

  .خواهد یافت 

این صدا در دور آرام وقتی جرقه آوانس است ، واضح تر . صداي گژنپین شبیه صداي سوپاپ و تاپیت است اما طنین خشک و دوگانه اي دارد : صداي گژنپین · 

کیلومتر  48در بعضی از موتورها وقتی سرعت خودرو به . گی بوش گژنپین یا کمبود روغن فرسوگی یا لقی گژنپین ، سایید: علل آن عبارتند از. شنیده می شود 

در بعضی موتورها می توان با روشن گذاشتن موتور در دور آرام و آوانس کردن جرقه ، مشکل را به خوبی . در ساعت می رسد ، این صدا بهتر شنیده می شود 

  .وقتی شمع سیلندري که گژنپین آن صدا می کند ، قطع شود ، صدا کاهش می یابد . یکی یکی قطع کنید در این حالت باید وایرها را . بررسی کرد 

کم بودن . صداي رینگ پیستون شبیه صداي سوپاپ و تاپیپ است اما صداي رینگ در هنگام شتاب گیري موتور بلندرتر می باشد : صدا رینگ پیستون · 

یکی از آزمون هاي رایج ، باز کردن شمع . گ ها و ساییدگی جدار سیلندر می تواند سبب ایجاد این نوع صدا شود کشیدگی رینگ ، شکستگی یا ساییدگی رین

سپس باید موتور را چند دور بگردانید تا روغن از کنار رینگ ها عبور کند و . روغن موتور در هر سیلندر است ) سی سی  15( ها و ریختن یک قاشق غذاخودري 

آزمون هاي نشت و تراکم سیلندر نیز می توانند به . اگر صدا کاهش یافت ، احتماالً رینگ ها خراب است . ها را ببندید و موتور را روشن کنید بعد از آن شمع 

  .یافتن عیب کمک کند 

اگر . ون در سیلندر ایجاد می شود این صدا در نتیجه نوسان پیست. در نتیجه زدن پیستون صدایی خفه ، بر طنین و زنگدار به گوش می سد : زدن پیستون · 

کافی نبودن روغن : علل زدن پیستون عبارتند از . زدن پیستون نشانه نیاز موتور به تعمیر است . پیستون فقط وقتی که موتور سرد است بزند ، زیاد مهم نیست 

  .ین پیستون و حجدار سیلندر خمیدگی شاتون ها ، ساییدگی جدا سیلندرها ، ساییدگی پیستون ها یا شکستگی دامنه پیستون ، خالصی اضافی ب

در نتیجه این عیب صدایی سنگین و خشک و گوشخراش به گوش می رسد این صدا وقتی محسوس تر است که موتور زیر بار زیاد یا در حال : زدن یاتاقان · 

ساییدگی . احتماالً از ساییدگی یاتاقان هاي ثابت ناشی می شود وقتی این صدا منظم و بیشتر شبیه غرش است ، . شتاب گیري ، به ویژه در حالت سرد باشد 

هر گاه بغل یاتاقانی میل لنگ ساییده شده باشد صدایی ایجاد می کند که نامنظم و تیزتر . یاتاقان هاي متحرك صداي تق تق و مشخص تري ایجاد می کند 

  .یا کالچ را رها کنید ، صدا می کند ) در خودروهایی که جعبه دنده دستی دارند(  اگر بغل یاتاقانی خیلی خراب باشد ، هر بار که کالچ بگیرید. است 

صداهاي دیکر ، از شل نصب کردن ملحقات موتور مانند دینام ، استارت ف بوق ، منیفولد ، چرخ لنگر ، پولی سر میل لنگ و سینی کارتر : صداهاي متفرقه · 

    یل ، میل گاردان ، پلوس ها و میل محرك نیز ممکن است صداهاي مختلف ایجاد کنند کالچ ، جعبه دنده ، دیفرانس. ناشی می شوند 
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این صدا شبیه به صداي برخورد اشیاء فلزي به یکدیگر است و از باالي موتور شنیده می شود و با گاز ) : موتور می زند ( می دهد  "تک تک  "موتور صداي · 

پیش اشتغال یا احتراق زودرس یعنی سوختن پیش از موعد : ی شود و ناشی از یک یا چند عامل زیر می باشد دادن و زیاد شدن دور موتور ، صدا کم تر م

 –) مصرف بنزین معمولی به جاي سوپر ( استفاده از سوخت خیلی ضعیف  –آوانس زیاد که آ نرا زدن دلکو نیز می گویند  –مخلوط هوا و بنزین در سیلندر 

  .گرم کردن زیاده از حد موتور در اثر جرك گرفتگی و کثیف شدن رادیاتور  –) ب بودن و یا شمع سرد و شمع گرم از نظر معیو( شمع نامناسب 

این صدا از قسمت باالي موتور شنیده می شود ولی از صداي تک تک موتور گنگ تر است و معموالً زمانی شنیده می شود که موتور احتیاج : موتور می کوبد · 

تا  د دارد ، یعنی موتور گرم و داراي سرنشین کامل بوده و اتومبیل سنگین است و یا اینکه از سر باالیی باال می رود و بایستی پدال گاز رابه آخرین قدرت خو

ت سر سیلندر جرم گرفته ممکن اس. فشار گاز را کم کنید ، دلکو را تنظیم و آوانس خوکار آنرا بررسی و میزان نمائید  –کاري که باید انجام داد . انتها فشار داد 

  .باشد ) سرد و یا گرم ( ضمناً شمع باید از نوع مناسب . و احتیاج به جرم زدایی داشته باشد 

 براي. صدا مشخص می شود ) کم یا زیادکردن گاز ( در صورتیکه موتور یاتاقان زده باشد معموالً در دور آرام صدایی نداشته ولی با گاز دادن : یاتاقان می زند · 

دهد نشانه یاتاقان زدن است و از قسمت پایین موتور شنیده می شود و ... اگر صداي تق تق تق . آزمایش به موتور گاز داده و به صداي یاتاقان گوش دهید 

در سرباالیی وقتی به موتور فشار وقتی موتور سرد است ، در سرعت زیاد ، موقع گاز دادن و یا : صداي خفه فلز به فلز است و بیشتر در حاالت زیر اتفاق می افتد 

  .می آید 

یعنی شبیه صداي جغجغه آچار بوکس از .. زدن سوپاپ بر اثر خوردگی تپت بوده و صداي چیک ، چیک ، چیک ) : صداي چکشک سوپاپ ( سوپاپ می زند · 

  .می دهیم ، شنیده می شود این صدا در دور آرام موتور و یا وقتی موتور را در حالت خالص گاز . زیر کاپوت شنیده می شود

صدایی خشک که در مواقعی سرد شنیده می شود ، پس با گرم شدن موتور رفته رفته کاهش یافته و به کلی از بین : می دهند  "جغ جغ  "پیستون ها صداي · 

فلز به فلز ایجاد کنند و این در حالی اتفاق ضمن حرکت هاي باال و پایین پیستون ها صداي خشک و ) محورهاي پیستون ( ممکن است گژن پین ها . می رود 

ت .صداي وت از زیر کاپ. وقتی دور موتور پایین است این صدا قابل شنیدن می باشد . می افتد که گژن گین الغز شده و یا بوش پیستون جا باز کرده باشد 

  .اي سوت شنیده خواهد شد اگر تسمه پروانه شل و یا خیلی خشک باشد وقتی ناگهان گاز دهیم صد. شنیده می شود 

گاهی اوقات صداي شبیه انفجار ، تیر و ترقه از اتومبیل یا موتورسیکلت هاي عبوري شنیده می شود اگر این صدا در موقع کم کردن گاز : صدا در لوله اگزوز · 

ام موتور است یعنی هوا کمتر از ح الزم به کاربراتور می علت دیگر تنظیم ناقص دور آر. نیز شنیده شود ممکن است به علت وجود سوراخ در سیستم اگزوز باشد 

ر افتادن یکی از چنانچه این صدا هنگام گاز دادن و زیاد کردن دور موتور ایجاد شود ، احتمال دارد در اثر نامیزانی آوانس دلکو ، جرم گرفتن و یا از کا. رسد 

در داخل شهر پیش می آید ضمناً ممکن است یکی از سوپاپ هاي گاز صدمه دیده و خوب عمل شمع ها باشد که این پدیده بعد از استفاده طوالنی از خودرو 

  .نکند و گاز بنزین وارد منبع اگزوز شده و منفجر گردد 

مکن است م. شبیه تراشیدن چوب به گوش می رسد  "خرت  –خرت  "هنگام روشن کردن اتومبیل وقتی سوئیچ را می گردانید صداي : استارتر صدا می دهد · 
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ه استارت و یا دنده ان صدا ناشی از نصب نادرست استارتر باشد یعنی با پوسته فالویل درست در یک خط قرار نگرفته و یا اینکه دنده هاي پینتون معروف به دند

  .هاي فالیویل سائیده شده اند 

ورن دو شیو شنیده شود ، اشکال از بازویی صفحه کالچ و یا از بلبرینگ آن اگر هنگام باال آمدن پدال گالچ صداي تیز و شدید و به هم خ: کالچ صدا می دهد · 

  .است که یا خوب روغنکاري نشده و یا اینکه سائیده شده است 

این صدا در . در موتور جعبه دنده این صدا در دور آرام موتور شنیده می شود اما وقتی کالچ بگیرید قطع می گردد : جعبه دنده و یا دیفرانسیل زوزه می کشد · 

در خصوص زوزه دیفرانسیل که بیشتر در خودروهاي قدیمی شنیده می شود ، . اثر کمبود روغن جعبه دنده ، سائیدگی و یا خراب شدن بلبرینگ ها می باشد 

روغن در دیفرانسیل و یا سائیدگی وقتی در سرعت باال و دنده آخر پا را از روي پدال گاز برمی دارد زوزه شنیده می شود که مثل جعبه دنده نشانه کمبود 

  .قطعات داخل آن در اثر کارکرد چندین ساله است 

 –کلیک  "این صدا در اتومبیل هاي دیفرانسل جلو که قوه محرکه روي چرخهاي جلو است ، شنیده می شود و معموالً سرپیچ ها صداي : گاردان صدا می دهد · 

معادل سرعت دورانی چرخ ها بوده و از میل گاردان کوچک از سوي چرخی به گوش می رسد که زیاد گشاد فرکانس این صدا . به گوش می رسد  "... کلیک 

چنانچه صدا از سوي جعبه دنده باشد که فرسودگی پیدا کرده است ، نوع صدا فرق می کند و در این صورت . کرده باشد و بایستی هر چه زودتر تعویض گردد 

  .می شود لرزش هایی در دسته دنده احساس 

تشخیص صدا مشکل است و براي پی بردن به آن . این صدا فقط هنگام حرکت و در محل آرام و سکوت به گوش می رسد : می دهد  "خر خر  "چرخ ها صداي 

 .باید اتومبیل را در یک جاده خلوت در دنده خالص و موتور خاموش به حرکت در آورد و به صدا گوش داد 

 

  روشستشوي خود مبانی 
   

ضمن آن که در هواي بارانی، . اید با این روش، انگار اتومبیل خود را تازه واکس زده. کننده مو داراي النولین بشویید  آن را با نرم براي براق شدن اتومبیل، .1
  .تر لک خواهد شد راحتی از روي آن رد شده، کم  باران به

 
براي . کند آمدن باران بعد از خشکی طوالنی هوا، شیشه جلو اتومبیل را بسیار کثیف می .کنید شیشه جلوي ماشین را بعد از باران با نوشابه تمیز .2

هاي نوشابه  حباب. ها، مقداري نوشابه روي شیشه بریزید و براي محافظت از رنگ کاپوت یک حوله در پایین شیشه پهن کنید ها و لکه خالص شدن از رگه
  .مرحله، براي از بین بردن چسبندگی نوشابه و جلوگیري از جذب گرد و غبار، آن را از روي شیشه پاك کنیدبعد از این . ها را پاك خواهد کرد جرم

  
  .شور و یک جفت جوراب کهنه زنانه برق بیندازید  را با استفاده از شیشه هاي ماشین  چراغ .3
  
  .را با استفاده از دستمال مرطوب بچه تمیز کنید هاي اتومبیل شیشه .4
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به آرامی . پیمانه آب سرد مخلوط کنید 1پیمانه آمونیاك را با  ¼. گذارد به جاي تمیز کردن شیشه، از خود رگه برجا می کن کثیف باشد،  اگر برف پاك .5

دیگر ها را با یک پارچه نرم آغشته به محلول پاك و قبل از گذاشتن در جاي خود با دستمال  کن را بلند کنید و دو طرف پره پاك هاي الستیکی برف تیغه
  .خشک کنید

  
به محض کثیف . محلول را به همان ترتیب آماده کنید و داخل قوطی پالستیکی در دار بریزید. استفاده کنید ها تمیز کردن شیشهاز محلول فوق براي  .6

  اي نرم خشک کنید را تمیز و با پارچه  ها، با یک اسفنج آن شدن شیشه
  
. در آن را ببندید. تا نزدیکی سطح گالن آب اضافه کنید. پیمانه مایع ظرفشویی به آن اضافه کنید ¼شیرین را داخل گالن آب بریزید و  پیمانه جوش¼ .7

آب . گالن بریزید 2پیمانه از آن را داخل سطل آبی با گنجایش  1موقع استفاده، ظرف را خوب تکان دهید و . خوب آن را تکان دهید و در جایی نگه دارید
  .محلول شوینده خانگی آماده استفاده کنیدو از این  خوب هم بزنید. گرم اضافه کنید

  
براي پاك کردن این غبار روغنی از روي شیشه اتومبیل . تري پخش شود ریزند تا گرد و غبار کم هاي خاکی روي ماسه و خاك، روغن می در بسیاري از جاده .8

  .ابون تمیز و خشک کنیدآن را روي شیشه ریخته سپس با آب و ص. کافیست از خامه تارتار استفاده کنید
  
هاي آب و  تا رگه بدنه ماشین را خشک کنیدقبل از به حرکت درآورن آن، با استفاده از یک پارچه نرم آب اضافی را گرفته،  بعد از شستن اتومبیل،       .9

  .لک روي ماشین باقی نماند
    

 گاه ماشین  هیچ. گذارد دگی یا زمانی که در آفتاب بوده است، لکه یا رسوب بر جا میشستن اتومبیل زمانی که بدنه آن داغ است مثال بعد از رانن      
   .را این موقع تمیز نکنید

  خودرو حرفه اي شستشوياصول 
بسیاري از افراد بخاطر مشغله و مشکالت شخصی یا شغلی، ترجیح می دهند شستشوي اتومبیل خود را به کارواش بسپارند، اما اگر کمی هر چند که این روزها 

 . بنگرید، مطمئن باشید برایتان به کاري لذت بخش تبدیل می شود -و نه جبري عذاب آور-مانند یک تفریح ‘ شستشوي ماشین’حوصله به خرج دهید و به 

ونه هایی ن مطلب خواهید آموخت که چگونه می توانید به شستشوي بهتر و آسان تر اتومبیل خود بپردازید و با کمک چه ابزارها و موادي می توانید نمدر ای
  . جایگزین و کارا براي تمیزي و درخشندگی بیشتر ماشین خود ساخته و از آنها بهره ببرید
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  نیداز شامپو براي درخشش بیشتر بدنه استفاده ک

  

ر به بدنه و اگر هدف تان از شستشوي ماشین، چیزي بیش از تمیزي است، بد نیست بدانید که شوینده هاي حاوي النولین، می توانند درکنار درخشندگی بیشت
  .می توانید از شامپو سر به این منظور استفاده کنید. رنگ اتومبیل، قطرات باران را نیز از آن دور کنند

 ز کردن شیشه و بازگرداندن رنگ الستیک ها، مورد استفاده قرار دهیدنوشابه براي تمی

  

بهترین ماده براي پاك کردن این اثرات، . ، قدرت دید راننده را کم می کند-و عقب-پس از اتمام باران، اثر خاك و برگ هاي به جاي مانده بر روي شیشه جلو 
تا جایی که اثري از چسبندگی . ، نوشابه را بر روي شیشه بریزید و سپس آن را به خوبی پاك نماییدبراي تمیز کردن اثر خاك به جاي مانده. کوکاکوال است

پس . توجه داشته باشید که نوشابه می تواند به رنگ خودروي شما صدمه بزند .ناشی از باقیمانده نوشابه در هیچ کجاي شیشه یا درزهاي دور آن، باقی نماند
  .براي جلوگیري از ریخته شدن و باقی ماندن نوشابه روي کاپوت ماشین، استفاده کنیدبهتر است از یک پارچه زخیم 

 . نوشابه سیاه، الستیک ها را همانند روز اولشان تمیز و یک دست می کند. عالوه بر این، نوشابه سیاه را می توانید براي تمیز کردن الستیک ها نیز استفاده کنید

  وان مایع شیشه شوي استفاده کنیداز الکل و مایع ظرف شویی به عن
در چنین مواقعی می توانید از مقداري آب، الکل . تصور کنید مخزن شیشه شوي اتومبیل خالی شده و در حال حاضر مایع کافی براي پر کردن مجدد آن ندارید

نظور می توانید چهار لیوان آب را با مقداري الکل و کمی بدین م. و مایع ظرف شویی براي تهیه یه مایع شستشوي خوب براي شیشه اتومبیل خود استفاده کنید
  . مایع ظرف شویی به خوبی مخلوط کرده و به عنوان مایع شستشو در مخزن مربوطه بریزید
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  چراغ هاي ماشین را تمیز کنید

  

  .براي تمیز کردن چراغ هاي اتومبیل، از شیشه پاك کن استفاده و آنها را به خوبی شفاف و تمیز کنید

 ز دستمال مرطوب بهره ببریدا

  

عالوه بر آن، استفاده از دستمال مرطوب براي برق انداختن آینه . براي پاك کردن دستگیره در و بخش هاي مشابه می توانید از دستمال مرطوب استفاده کنید
  .ها و شیشه هاي ماشین نیز توصیه می شود

 تیغه هاي برف پاك کن را پاك و تمیز نمایید

  

مونیاك غه برف پاك کن شما به خوبی از پس تمیز کردن شیشه بر نمی آید و یا رگه اي از خاك را بر روي شیشه جا می گذارد، می توانید از محلول آاگر تی
تفاده از یک دستمال سپس با اس. بدین منظور، تیغه را از برف پاك کن جدا کرده و بشوئید. خانگی به همراه آب سرد براي تمیز کردن و تعمیر آن استفاده کنید

  .یا پنبه آغشته به محلولی که ساخته اید، تیغه را به خوبی تمیز کرده و قبل از نصب مجدد خشک کنید
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 از محلول آب و آمونیاك براي تمیز کردن شیشه بهره ببرید

  

ی توانید این بطري را در خودروتان قرار دهید و از آن براي م. بریزید) براي پرتاب آب(محلولی از آمونیاك و یک لیتر آب آماده و در یک بطري با درپوشی تنگ 
براي استفاده نیز می توانید از یک پارچه یا اسفنج بهره برده و پس از تمیز کردن شیشه، آن را با یک پارچه . تمیز کردن شیشه جلو به بهترین نحو استفاده کنید

  .نرم یا دستمال کاغذي خشک نمایید

 پارافین معجزه می کند

  

لیتر آب مخلوط کنید و  10فنجان پارافین را با  1کافیست . از محلول پارافین و آب می توانید به عنوان پولیش بعد از شستشو براي اتومبیل تان استفاده کنید
ورد و اتومبیل تان به راحتی کثیف از این پس قطرات باران از روي بدنه ماشینتان سر خواهند خ. سپس به کمک پارچه و اسفنج آن را به بدنه اتومبیل بمالید

  .نخواهد شد

 حواستان به گرما باشد

  

و مواد شوینده بر  زمانی که هوا گرم است و یا خودروتان به تازگی از راه رسیده، از شستن آن اجتناب کنید، گرماي موجود باعث به وجود آمدن لکه هاي صابون
  .روي بدنه اتومبیل خواهد شد
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 شو خشک نماییدخودرو را پس از شست

  

خشک نکردن اتومبیل از رطوبت ناشی از شستشو، تمام زحمات شما را در اندك زمانی . بهتر است پس از تمیز کردن خودرو، آن را با پارچه نرمی خشک نمایید
   .است و به بدنه آسیبی نمی رساند همچنین، مطمئن شوید پارچه اي که براي خشک کرده اتومبیل انتخاب کرده اید به اندازه کافی خشک. به باد می دهد

 نکاتی در باب نگهداري از بدنه خودرو 

 

اگر می خواهید . کار سختی نیست که خودروتان ظاهر خوبی داشته باشد و حتی با مراقبت منظم از یک خودروي قدیمی می توان به آن ظاهري جدید بخشید

 .ر و جعبه دنده، بدنه خودرو نیز نیاز به مراقبت داردکه خودروتان عمر طوالنی تري داشته باشد، عالوه بر موتو

 .وانیدبنابراین، چگونه بدنه خودرو را در شکل خوبی حفظ کنیم؟ چگونه آن را براق و درخشان نگه داریم؟ براي راهنمایی بیش تر، مطلب زیر را بخ

 به طور منظم واکس بزنید

تنها یک ساعت و نیم . ر براق مانند طبیعی به خودرو داده و به حفظ رنگ از زرد شدن کمک می کندواکس خودرو ظاه. به طور منظم خودروتان را واکس بزنید

  .خودرویی که با کیفیت باال واکس زده شده، سه تا چهار ماه ظاهر براق مانند خود را حفظ خواهد کرد. زمان می برد تا خودرو را واکس بزنید

به منظور این . به مدت عمر بشر ظاهر اولیه خود را حفظ کرده باشد؟ مسلما خیر؛ هیچ چیزي تا ابد باقی نمی ماندآیا تاکنون محصولی را مشاهده کرده اید که 

  .که از پوشش محافظی مراقبت کنیم، هر محصولی نیاز دارد تا به صورت دوره اي مراقبت هاي ویژه روي آن صورت گیرد
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  مرا بشویید

اگر خودرو به صورت مرتب شسته نشود، موادي . توصیه می کنند که این کار را حداقل ماهی یک بار انجام دهید کارشناسان. خودرو را به طور منظم بشویید

در فصل زمستان، قطعات کرومی ممکن است پس از رانندگی در جاده . مانند حشرات و فضوالت پرندگان رنگ خودرو را خراب کرده و لک بر جاي می گذارند

  .یده شده و بعد از آن خودرو شسته نشده، به دلیل خوردگی آسیب ببینندهایی که نمک بر آن ها پاش

گاهی . هنگامی که خودرو تمیز است، تمام رطوبت سریع خشک م یشود اما وقتی که کثیف است، رطوبت در نواحی کثیف جمع شده و باعث خوردگی می شود

فقط مراقب باشید زیاد آن را نزدیک به بدنه . به سختی به بدنه خودرو چسبیده اند را بردارداوقات از آب با فشار استفاده کنید زیرا می تواند کثیفی هایی که 

  .نگیرید چون ممکن است رنگ بدنه را بلند کند

د خوردگی راینهمه جاهایی که ممکن است کثیفی و نمک در آن جمع شود را بشویید؛ براي مثال، داخل گلگیرها، زیر سپرها و غیره همه توده نمک را که به ف

  .سرعت می بخشد بشویید

نمکی که بر روي شیشه جلو باقی می ماند، توسط تیغه هاي برف پاك کن گرفته شده و . مطمئن شوید که تمام کثیفی از شیشه جلو برداشته شده است

ه در زیر شیشه جلو و یا کانال هاي آب در به طور منظم برگ ها و بقیه خس و خاشا کک. هنگامی که برف پا ککن ها عمل می کنند به شیشه خش می اندازند

چون برگ ها جاري شدن آب را مسدود کرده و رطوبت را در خود جمع می کنند و باعث . زیر در موتور خودرو و صندوق عقب جمع می شوند را تمیز کنید

  .تسریع فرایند خوردگی و ایجاد بوي نم در داخل خودرو می شوند

  فضوالت پرندگان را تمیز کنیم

می توان از مقدار . بهترین روش براي تمیز کردن فضوالت پرندگان این است که ابتدا آن ها را با آب بشوییم. فضوالت پرندگان بسیار اسیدي و فرسایشی هستند

می تواند با ترکیب صیقل  لک هایی که از فضوالت پرندگان باقی می ماند. خیلی کمی صابون نیز به مدت چند دقیقه استفاده کرد و سپس آن ها را پا ککنید

اگر پرندگان به طور منظم خودروي شما را هدف قرار داده اند، خوب است بطري اسپري آب در . زده شده خوب پاك شود و سپس با واکس خودرو پوشیده شود

  .خودرو نگه داري کنید، بنابراین می توان قبل از این که فضوالت پرندگان باعث لک شوند، آن ها را شست
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  تري و ضد زنگآس

خودرو و اجزاي  اگر در منطقه اي با رطوبت باال زندگی می کنید یا جایی که استفاده از نمک در فصل زمستان رایج است، آستري و ضد زنگ می تواند از بدنه

همان طور که مشاهده می کنید . ی گیردبه تصویر نگاه کنید، این قسمتی از سیستم ترمز است که در زیر خودرو قرار م. شاسی در برابر خوردگی محافظت کند

این مورد اتفاق می افتد، زیرا این خودرو بر روي جاده هایی با رطوبت باال و نمک . اگر چه خودرو فقط پنج سال از عمرش گذشته است اما کامال زنگ زده است

با رعایت صحیح . اره شود که در این صورت خودرو ترمز نخواهد داشتگاهی اوقات، یکی ازاین لوله هاي ترمز می تواند پ. زیاد در فصل زمستان کار کرده است

  .آستري و ضد زنگ می توان از اجزاي مهم خودرو در برابر خوردگی مراقبت کرد

  زدودن لکه هاي رنگ

رنگ است که بر روي الیه اصلی  اگر به دقت نگاه کنید درواقع یک رسوب سبز. اگر درهاي خودرو در پارکینگ بیش از حد باز شوند، لک رنگ ایجاد می شود

  .چیزي که نیاز داریم سنباده ضد آب و پولیش است. سعی می کنیم تا این لک را برداریم. براق کننده رنگ قرار م یگیرد

حال هیچ اثري از لکه وجود . اگر این کار را قبال انجام نداده اید ابتدا بر روي لک هاي کوچک کار کنید. لک ها را با سنباده مرطوب می کشیم تا از بین بروند

کمی از پولیش را . بنابراین از پولیش استفاده می کنیم تا دوباره آن را براق کنیم. ندارد، اما الیه نهایی رنگی یا همان کیلر، براق بودن خود را از دست خواهد داد

قدم آخر این است که پولیش را کم . ه حالت درخشان بودن خود برگرددبه اسفنج مرطوب می زنیم و آن را خوب می سا ییم تا الیه براق کننده رنگ دوباره ب

  .اکنون چیزي که بر روي لکه رنگ باقی می ماند یک قري قابل رویت است. رنگ کنیم و ناحیه را با واکس جال دهیم

  چگونه سنگ خوردگی را تعمیر کنیم؟

راي همین بهتر است به محض زخمی شدن بدنه، به فکر تعمیر آن بیفتید که معموال ب. سنگ خوردگی اگر به طور منظم بازسازي نشود سبب خوردگی می شود

تصویري که مشاهده م یکنید، خودرویی تمیز و خشک است و تنها چیزي که نیاز دارید رنگ به صورت اسپري که با . در نزدیکی چراغ هاي جلو رخ م یدهد

  .رنگ بدنه تطابق دارد و همچنین یک قطعه چوب تیز است

  .بعد از این که اسپري را خوب تکان دادید، به داخل در قوطی کمی رنگ بپاشید و سپس انتهاي قطعه چوب تیز را درون رنگ فرو برید
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. دخیلی با احتیاط بدون این که از پریدگی بیرون بزند، آن را پر کنی. ابتدا سعی کنید براي تمرین، خراشیدگی که چندان در معرض دید نیست را تعمیر کنید

براي انجام این ك ار به جاي اسپري می توانید . اکنون ظاهر بهتري پیدا می کند و خورده هم نخواهد شد. همین کار را با پریدگی نزدیک چراغ جلو انجام دهید

  .از رنگ هاي مخصوص قلمگیري هم استفاده کنید

  خراش هاي عمیق

خه هاي درختان، بوت هها، کلیدها، چرخ دستی و نیز بازشدن در خودروهاي دیگر سبب این خراش روي خودرو کمی ناامید کننده است اما گاهی اوقات ش ا

  .اتفاق می شوند

گاهی یک رسوب از شی دیگر می تواند مانند یک خراش به نظر برسد و در هر حالت این تعمیر . بعضی خراش ها خیلی جزئی و بعضی ها هم عمیق هستند

ب خراشیدگی هاي عمیق باشیم چون با ظاهر ش دن فلز، خوردگی ایجاد می شود و باید سریع آن را از بین برد، در غیر بهتر است بیش تر مراق. متفاوت است

  .ببینیم چگونه می توان با این گونه خراش ها کنار آمد. این صورت داستان متفاوتی پیدا می کند و به بازسازي سخت تري نیاز دارد

اگر به دقت نگاه کنید این خراشیدگی بر روي الیه براق رنگ، رنگ پایه و رنگ آس تري قرار . انند با رنگ بازسازي شوندخراش هاي عمیق مانند لبه در می تو

براي بازسازي، اولین چیزي که به آن . اگر این خراشیدگی به موقع تعمیر نشود باعث پوسیدگی می گردد. می گیرد و می توانید فلز خالص را در وسط آن ببینید

براي این که بتوانیم به رنگی دست پیدا کنیم تا با رنگ اصلی بدنه تطبیق پیدا کند از شماره رنگ که بر روي . دارید تطبیق رنگ مصرفی با رنگ بدنه استنیاز 

شماره رنگ ممکن است در . با استفاده از این شماره، رنگ مورد نظر را سفارش میدهیم. برچسب س ازنده خودرو روي در راننده قرار گرفته استفاده می کنیم

  .مکا نهاي متفاوت در خودروهاي گوناگون نصب شود

خودرو تمیز و . خراش را می توان با ماژیک هاي مخصوص قلمگیري که داراي کد رنگ هم هست، ترمیم کرد و کد آن را با شماره رنگ خودرو تطبیق داد

  .ع قلم گیري را به خوبی تکان می دهیمهمچنان که در دستورات گفته شد، قبل از استفاده، مای. خشک است

بنابراین مقداري از رنگ اصلی را به در بطري فشار می . اگر نوك ماژیک براي این خراش خیلی ضخیم است، می توانیم از یک خالل دندان تیز استفاده کنیم

  .خالل دندان بزنیم الزم است چند قطره رنگ را به. هم اکنون کمی ازخالل دندان را به سمت رنگ می بریم.دهیم
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با این کار ظاهر بدنه بهتر می شود و پوسیده هم نخواهد . اکنون خیلی با احتیاط سعی می کنیم تا خراشیدگی را بدون این که رنگ از آن بیرون بزند پر کنیم

  .سپس هنگامی که رنگ خشک می شود، از براق کننده یا کیلر در انتهاي دیگر ماژیک استفاده می کنیم. شد

  راشهاي کوچکخ

خودرویی که مالحظه می کنید الیه براق کننده یا کیلر ندارد چون رنگ آن . خراشیدگی هاي کوچک معموال توسط خاشاك، اشیاي ریز و بوته ها ایجاد می شود

تی، دوباره ببینید که خراشیدگی هنوز بعد از مد. مقدار کمی پولیش را به اسفنج مرطوب زده و به آرامی نواحی خراشیده شده را واکس می زنیم. متالیک نیست

. ابتدا از ناحیه کوچک شروع کنید. اگر خراشیدگی هنوز وجود دارد آن را بیشتر صیقل می دهیم. نمی خواهیم رنگ زیادي را با پولیش برداریم. قابل رویت است

  .مراقب باشید این کار را بیش از حد انجام ندهید

بل تشخیص بود، ناحیه را می شوییم و خشک می کنیم و از واکس به طور منظم استفاده می کنیم تا آن را براق نشان به محض این که خراشیدگی به سختی قا

  .دهد

 گروه سایپا 100وهاي ایکس توصیه هاي براي افزایش راندمان خودر
   

ها بتوانند از خودروي خود استفاده بهینه  شود تا با رعایت آن می و سایر خودروهاي ساخت گروه سایپا یادآور 100در ادامه نکاتی به دارندگان خودروهاي ایکس 
  .نمایند

ي  نحوه. کند بندي، اکسل و سیستم ترمز خودرو وارد می این کار فشار بسیار زیادي را به سیستم فنر: اندازها نگه داشتن پدال ترمز قبل از عبور از دست -1
انداز، سرعت خودرو را کم کرده و در هنگام  بندي کند که تا قبل از رسیدن به دست اید راننده طوري زمانانداز به این شرح است که ب صحیح رد شدن از دست

  . گیر، ترمز به هیچ عنوان درگیر نباشد عبور از سرعت

  
هم فشار دهید و سپس اقدام به باال  ي آن را دستی را باال بکشید باید دکمه خواهید ترمز زمانی که می: نگه داشتن کلید ترمز دستی هنگام باال کشیدن آن -2

  دستی وارد نشود و از خرابی چرخ شود که فشار بیش از حد به سیستم ترمز گویند باعث می دستی نیز می این دکمه که به آن کالچ ترمز. آوردن آن کنید
  .کند هاي آن جلوگیري می دنده

  
کنی که آیا  ها سوال می اند و وقتی از آن هزار کیلومتر استفاده کرده 100خودرو خود بیش از  بسیار دیده شده که افرادي از: تعویض به موقع روغن گیربکس -3

هاي دیگر  در جواب باید گفت واسکازین نیز مانند روغن! دهند مگر واسکازین هم نیاز به تعویض دارد اي؟ پاسخ می واسکازین خودرو را تا به حال تعویض کرده
کیلومتر تعویض واسکازین بستگی به نوع روغن، نوع گیربکس و . شود به موقع آن باعث روان کار کردن و سالمت گیربکس می نیاز به تعویض دارد که تعویض

  .شرایط کارکرد خودرو دارد
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افراد مبادرت به خرید کنند و اکثر همین  بار در میان تعویض می گاهی دیده شده که دارندگان خودرو فیلتر روغن را یک: فیلتر روغن تعویض روغن موتور و -4

هاي جدي  شود آسیب شود که فیلتر عمل تصفیه را نتواند به صورت کامل انجام دهد و باعث می این کار موجب می.  نمایند فیلترهاي با کیفیت پایین از بازار می
  .شود با هر بار تعویض روغن، فیلتر روغن نیز تعویض شود پیشنهاد می.  به موتور خودرو وارد شود

  
جا کار  در.  کند این کار براي خودرو نه تنها مفید نیست بلکه آسیب زیادي هم به موتور خودرو وارد می: جا گرم کردن خودرو به مدت طوالنی پرهیز از در -5

خود براي کارکرد موتور مضر  ي شود و همین گرما به موتور خودرو انتقال یافته که به نوبه ي منبع اگزوز می از اندازه کردن بیش از حد باعث گرم شدن بیش
  .جا کار کند سپس تا گرم شدن کامل، تا حد مطلوب با سرعت پایین پیموده شود شود در نهایت یک دقیقه خودرو در در زمستان پیشنهاد می. است

  
ل تردد در اتوبان، کولرش با درجه یک فن روشن اند که اگر خودرویی در حا محققان در آزمایشات مختلف دریافته:   جاي پایین آوردن شیشه استفاده از کولربه- 6

  . درصد باز است، بسیار کمتر است40هاي آن  باشد مصرف سوختش از خودرویی که یکی از شیشه

  
ه کالچ درگیر زیرا زمانی ک.  شود که طول خط توقف خودرو افزایش پیدا کند این کار باعث می: زمان پدال کالچ و ترمز براي توقف خودرو پرهیز ازگرفتن هم -7

بهترین . شوند شوند باعث دیرتر ایستادن خودرو می زمان و با هم فشرده می شود ولی زمانی که پدال کالچ و ترمز هم است از توان ترمزي موتور نیز استفاد می
  . روش آن است که ترمز را فشار داده و قبل از آن که خودرو به لرزش بیافتد از کالچ استفاده نکنیم

  
شود و حتی بسیار دیده شده که باعث  این کار باعث به وجود آمدن رسوبات فراوان در رادیاتور، واتر پمپ و خود موتور می: ن آب مقطر داخل رادیاتورریخت -8

توان آب  است و هم میبهترین روش، استفاده از آب مقطر در داخل رادیاتور است که هم به صورت آماده در بازار موجود . سیلندر نیز شده است سوختن واشر سر
شود و میتوان از آن داخل رادیاتور  هرچه دفعات جوشاندن و سرد شدن بیشتر باشد آب بهتر تصفیه می. را جوشانده و سپس درون ظرفی قرار داد تا سرد شود

  . استفاده کرد

  
اما در خودروهاي انژکتوري . هتر روشن شدن خودرو انجام میشددر گذشته این کار در خودروهاي کاربراتوري براي ب: قبل از خاموش کردن خودروگاز ندهید -9

ماند که باعث خرابی سوزن  بندید مقداري از بنزین، نسوخته باقی می دهید و بالفاصله سوئیچ را می این کار مضر است زیرا زمانی که شما پدال گاز را فشار می
  . شود انژکتور و بد کار کردن خودرو در هنگام استارت زدن می

  
هاي طوالنی، خودرو خود را در حالت  شود بعضی از رانندگان در هنگام توقف پشت چراغ قرمز و یا ترافیک دیده می: خالص کردن خودرو در هنگام توقف -10

  . شود که فشار مضاعف بر دو شاخه کالچ و گیربکس وارد شود این کار باعث می. دهند خالص قرار نمی

  
کنند تا فن خودرو خاموش شود سپس اقدام به خاموش کردن  شود رانندگان صبر می بسیار دیده می: طی مسافت طوالنی خاموش کردن خودرو پس از -11

، زمانی  اگر خودرو بیش از اندازه گرم شود.  این کار که جزو عادات رانندگان خودروهاي دیزلی است براي خودروهاي بنزینی مضر است.  کنند موتور خودرو می
  . ماند و نیازي به روشن گذاشتن موتور خودرو نیست ومبیل را خاموش کنیم فن، اتوماتیک روشن میکه موتور ات

  
اصوالً نباید راننده اجازه دهد تا باك خودرو به . شود این کار در بعضی موارد باعث سوختن پمپ بنزین می: خاموش شدن خودرو به دلیل نداشتن سوخت -12
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رسانی خودرو شده و باعث اختالل در کار پمپ  هاي ته مانده باك وارد مسیر سوخت ، زیرا رسوبات و ناخالصی ن روشن شودطور کامل خالی شده و چراغ بنزی
 شو ، فیلتر بنزین و در نهایت انژکتور می بنزین

 براي کاهش مصرف بنزین  نکات طالیی
  .هرچه ماشین سبک تر باشد کمتر بنزین مصرف می کند. هرچه می توانید وسایل کمتري در ماشین خود بگذارید .1 
کیلومتر در ساعت می  110درصد بیشتر از زمانی پیش بروید که با سرعت  21د کیلومتر در ساعت رانندگی کنید می توانی 90اگر با سرعت . با سرعت نرانید .2

  .رانید
  .طوري برنامه ریزي کنید که مجبور نشوید براي به موقع رسیدن سریع رانندگی کنید .3
اند که حتی در هواي سرد می توانند ماشین هاي جدید طوري طراحی شده  .ثانیه درجا کار کند 30وقتی ماشین را روشن می کنید الزم نیست بیش از  .4

  .بالفاصله راه بیفتند
براي کاهش مصرف سوخت بهتر است موتور را خاموش کنید و بعداً دوباره آن را روشن . ثانیه بایستید نگذارید ماشین درجا کار کند 30اگر باید بیش از  .5

  .کنید
  .ایی که ممکن است با گاز یکسان برانیدسعی کنید تاج. فشار پایتان را روي پدال گاز تغییر ندهید.6

  .باد چرخ ها را همیشه تنظیم کنید؛ به خصوص وقتی هوا سرد می شود یا در جاده با سرعت باال می رانید حتماً براي تنظیم باد مراجعه کنید .7
  .تا جایی که می شود تهویه هوا را روشن نکنید به جاي آن شیشه ها را پایین بکشید.8
  .وقتی ماشین را روشن می کنید خیلی آرام پدال گاز را فشار بدهید!! ف نکنید تیک آ. 9

هرجا که امکان دارد مثالً در بعضی چراغ قرمزها از خیلی قبل پایتان را از روي گاز بردارید و ماشین را خالص کنید تا ماشین . از ترمزهاي ناگهانی بپرهیزید .10
  .خود به خود و آرام آرام بایستد

  .مثالً باربند یا باربند اسکی را در زمانی که به آنها احتیاج ندارید باز کنید. وسایل اضافی را که موجب ایجاد مقاومت در برابر باد می شوند بردارید .11
  .حواستان را جمع کنید که حتماً پیش از حرکت ترمزدستی را بخوابانید .12
  .می شود و هم باعث فرسوده شدن سیلندرها این کار هم موجب هدر رفتن بنزین. دهیچ وقت پیش از خاموش کردن ماشین گاز ندهی.13
  .پیش از راه افتادن و در مسیرهاي درون شهري به رادیو پیام گوش بدهید و وارد راه هایی که بسته یا پرترافیک است نشوید .14
  .در باك بنزین خود را وارسی کنید که خوب بسته بشود .15
  .اگر ماشین دنده اتوماتیک دارید یک ثانیه زودتر پایتان را از روي پدال گاز بردارید. تر به دنده هاي سبک برویدهرچه زود .16
  .معطل نکنید. .وقتی می بینید دارید از ماشینی سبقت می گیرید این کار را هرچه سریع تر انجام بدهید .17
  .ي سوخت مصرف نکندتنظیمات ماشین را ماه به ماه وارسی کنید تا زیاد .18
اگر ترمز کامالً تنظیم نباشد مقاومت زیاد و سوخت بیشتري مصرف . هرچندوقت یک بار ترمزهاي ماشین را وارسی کنید و اگر الزم بود آنها را تنظیم کنید .19

  .می شود
هرچه خودرو کوچک تر و بالطبع سبک تر باشد بنزین . موقع خرید خودرو تاجایی که نیازتان اجازه می دهد سعی کنید خودروي کوچک تري انتخاب کنید.20

  .کمتري مصرف می کند
ي و دنده در انتخاب خودرو ماشین هایی که مجهز به لوازم پرمصرف هستند را کنار بگذارید؛ تهویه مطبوع، لوازم برقی مانند شیشه برقی یا قفل مرکز .21

  .اتوماتیک از این دسته خودروها هستند
. اندي با آب و هواي گرم زندگی می کنید خودرویی با رنگ روشن خریداري کنید و تودوزي آن را هم روشن انتخاب کنید تا نور و گرما را بازبتاباگر در شهر.22

  .شیشه هاي مات هم از گرم شدن داخل ماشین جلوگیري می کند
  .جاد بشوداز الستیک هاي رادیال استفاده کنید تا اصطکاك کمتري بین تایر و جاده ای.23
  .از دور مراقب چراغ قرمزها و سایر موانع باشید تا الزم نباشد یکباره ترمز بگیرید. موقع رانندگی بگذارید چشمتان بیش از پایتان حرکت کند.24
ي شما مسافت بیشتري می هرقدر خط عوض کنید و در عرض خیابان حرکت کنید خودرو. فرمان اتومبیل را ثابت نگه دارید البته تا جایی که ممکن است.25

  .می سوزاند پیماید و بنزین بیشتري هم 
  .باك ماشین را زیادي پرنکنید چون ممکن است سرریز بشود یا در سرباالیی هاي تند چکه کند .26
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درغیراین صورت موتور ماشین . دیدزمستان ها تایر خودروي خود را با تایرهاي یخ شکن جایگزین کنید یا اینکه با کمترین برفی که آمد زنجیر چرخ ببن .27
  .بیشتر کار می کند و بنزین بیشتري می سوزاند

. حفظ کنید وقتی از دور می بینید که جاده سرباالیی می شود پیش از آنکه به آن برسید سرعت بگیرید و وقتی روي شیب هستید سرعت تان را همان اندازه.28
  .مصرف می شوداگر در سرباالیی گاز بدهید بنزین خیلی زیاد 

اگر فیلتر هوا کثیف باشد جریان هوا به موتور مختل می شود و بنزین بیشتري می .فیلتر هوا را زودبه زود وارسی کنید و اگر کثیف بود آن را تعویض کنید 29
  .سوزاند

  .ی برندممکن است الستیک هاي پهن و اسپورت به نظر زیبا باشند اما مقاومت حرکت و مصرف سوخت راباال م .30
اگر روغن ماشین تمیز باشد اصطکاك کمتري در موتور ایجاد می شود و با مقدار ثابت سوخت می توانید یک تا دو . روغن ماشین را به موقع عوض کنید .31

  .درصد بیشتر برانید
  .د دعوت کنیدبه جاي برنامه هاي تفریحی بیرون از خانه و گشت وگذار در خیابان ها دوستانتان را به خانه خو .32
نروید و کارها را در اگر نوع شغل تان طوري است که می توانید آن را در خانه انجام بدهید از رئیس تان اجازه بگیرید و یک یا دو روز درهفته را به محل کار .33

ند کارش را در خانه انجام بدهد و به او این اجازه را اگر هم خودتان رئیس جماعتی از کارمندان هستید ببینید کدام یک از کارمندان می توا. خانه دنبال کنید
  .بدهید

ر وقتی نزدیک مقصد موردنظرتان می شوید در اولین جاي پارکی که دیدید پارك کنید و به امید پیدا کردن جاي پارك درست روبه روي مقصدتان د .34
  .از کمی پیاده روي ضرر نمی کنید. خیابان باال و پایین نروید

 توصیه براي نگهداري بهتر از خودرو 10

 

خودرو نیز از این قاعده مستثنا نبوده و . بدون شک هر وسیله الکترونیکی و مکانیکی نیاز به نگهداري دارد تا با گذشت زمان، از کیفیت و کارایی آن کاسته نشود
توان از بروز خسارات مالی  نشینان آن تمام شود و تنها با رعایت چد نکته جزئی میتواند به قیمت جان مالک و سر انگاري در امر نگهداري اتومبیل حتی می سهل

تر  بخش تر و لذت کارگیري تکنولوژي مدرن و طیف وسیعی از امکانات رفاهی، هرقدر که رانندگی را آسان خودروهاي امروزي با به. جلوگیري کرد  و جانی 
  .تري براي نگهداري دارند تر و صرف هزینه بیش اند، به همان میزان نیاز به مراقبت دقیق کرده

شود که با یک آچار و تنظیم سوزن ژیگلور بتوان  با مکانیزم نسبتاً ساده خالصه نمی کاربراتوررسانی خودروها در یک پمپ بنزین مکانیکی و  دیگر سیستم سوخت
هاي  چراکه سیستم. راحتی با کابل روشن نمود و یا هل داد اش دشارژ شده را به توان خودرویی را که باطري دیگر نمی. میزان مصرف سوخت خودرو را تنظیم کرد

دهند و حتی در صورت روشن شدن خودرو با این روش، قطعاً خسارات  حساس الکترونیکی موتور و سیستم ترمز و فرمان خودرو این اجازه را به شما نمی
است برخی از عادات قدیمی را دور ریخته و با سیستم خودروهاي امروزي هماهنگ و همگام پس بهتر . محسوس و نامحسوسی به اتومبیل وارد خواهد شد

آن عادات قدیمی  البته این نکته را نباید از یاد برد که با توجه به تولید خودروهایی با تکنولوژي مربوط به چندین دهه گذشته در کشورمان، نباید تمامی. شویم
  :کنیم یت چند نکته کلی را به شما توصیه میقسمت رعا  دراین !را فراموش کرد

چرا که هر خودرو دستورالعمل نگهداري و استفاده منحصر به فرد خود را دارد و با . حتماً دفترچه راهنماي استفاده و نگهداري خودروي خود را مطالعه کنید. 1
   .اطالع از این موارد، شما تبدیل به مکانیک زبده اتومبیل خود خواهید شد
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میزان فشار باد توصیه شده توسط کمپانی، اکثراً در پشت درپوش درب باك بنزین و یا داخل درب . ها را حداقل ماهی یک بار چک کنید فشار باد الستیک .2
ها  ردن چرختواند با باالنس ک هاي باال، مشکل می در صورت لرزش فرمان در سرعت. سمت راننده نوشته شده است) B(صندوق عقب و یا روي ستون وسط 

طبق دستورالعمل سازنده، تایرهاي . توسط مکانیک بازدید شود سیستم تعلیقبهتر است هر سه ماه یک بار، قطعات جلوبندي، سیستم فرمان و . برطرف گردد
  .جا کنید به خودرو را در زمان ذکر شده باهم جا

رین روش براي اطالع از زمان تعویض روغن موتور، کیلومتر کارکرد خودرو و سنجیدن بهت. روغن موتور خودرو را طبق توصیه سازنده و به موقع تعویض کنید. 3
چراکه سیاه نبودن روغن موتور، . رنگ و میزان چسبندگی روغن موتور مالك دقیقی براي تشخیص زمان تعویض روغن موتور نیست. شرایط کارکرد موتور است

  .باشد دلیلی بر داشتن خواص اولیه آن نمی

  

 سیستم خنک کننده موتور، مایع دیفرانسیلو  گیربکس، روغن هیدرولیک، واسکازین )که یک فراورده نفتی است و نه روغنی(خالف باور عموم، مایع ترمز بر . 4
. باشد یک سال می کیلومتر یا 30,000ها نیز در دفترچه خودرو ذکر شده ولی به طور کلی حدود هر  زمان تعویض آن. و مایع شیشه شور نیاز به تعویض دارند

  .فیلترهاي روغن، بنزین و هوا را نیز باید در زمان مقرر تعویض نمود

معیوب . تواند از بروز خسارات زیاد و هزینه سنگین جلوگیري کند به یاد داشته باشید که تعویض به موقع تسمه تایم می. از تعویض تسمه تایم غافل نشوید. 5
ها نیز در موعد مقرر در نهایت به نفع مالک  پس تعویض آن. موتور و افزایش میزان مصرف سوخت تاثیر بسزایی داردبودن شمع و وایرها نیز در کارکرد 

  .خودروست

  

هاي  الستیک. رسانی و ترمز حتماً باید بازدید شوند هاي آب، سوخت شلنگ. حداقل سالی یک مرتبه قطعات الستیکی و پالستیکی خودرو را بازدید کنید. 6
  .ها در صورت ترك داشتن و معیوب بودن باید تعویض گردند و سرپلوس کمک فنرهاو گردگیرهاي سرکمک 
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میزان . توانند یک فاجعه به بار بیاورند راحتی می ها معیوب است به سادگی نگذرید چراکه به هایی که روکش آن از سیم. به برق خودروي خود اهمیت دهید. 7
 ECUو ) دینام(این کار باعث صدمه دیدن آلترناتور . ها را جدا نکنید هیچ وجه در هنگام روشن بودن خودرو سرباطريبه . آب باطري خودرو را چک کنید

  .ها و شمع و وایرها را باد بگیرید و قبل از روشن نمودن اتومبیل خشک کنید در صورت شستشوي موتور، تمام سوکت. شود خودرو می

نشین شدن گاز و مایع خنک کننده  این کار مانع از ته. دقیقه کار کند 5ر کولر خودرو را روشن کرده و اجازه دهید چند حتی در هواي سرد نیز هر ماه یک با. 8
هاي طوالنی، اجازه دهید  حتی االمکان قبل از خاموش کردن اتومبیل بعد از طی کردن مسافت. شود و رسوب کردن آن در داخل مجاري سیستم کولر خودرو می

  .ننده رادیاتور خاموش شود و سپس خودرو را خاموش کنیدتا فن خنک ک

شود سالی  توصیه می. به همان اندازه که موتور و سیستم فنی خودرو حائز اهمیت است، نگهداري از بدنه و کابین خودرو نیز از اهمیت باالیی برخوردار است. 9
شویی نشویید چون باعث از بین رفتن درخشش و  شویی و یا مایع ظرف  پودر لباسخودروي خود را با موادي مثل . یک مرتبه خودروي خود را پولیش کنید

شویند که این کار باعث تخریب رنگ و خط و خش افتادن به  متاسفانه برخی افراد خودروي خود را با جاروهاي بلند پالستیکی می. شود کیفیت رنگ خودرو می
  .شود روي آن می

چراکه گل و الي با شن و ماسه و نمک پاشیده شده به روي جاده . به خصوص زیر گلگیرها را. ودروي خود را زیرشویی کنیددر پایان فصل زمستان، حتماً خ. 10
با رعایت موارد فوق و کمی اهمیت  .شود هاي زیرین خودرو چسبیده و به سرعت باعث زنگ زدگی و سپس پوسیدگی کف اتومبیل می مخلوط شده و به قسمت

ها همچنان کیفیت و سواري روزهاي  و نیز اتومبیلتان بعد از گذشت سال. توانید به میزان زیادي در وقت و هزینه صرفه جویی کنید د میدادن به خودروي خو
  .نخست را خواهد داشت

ده خودروي خود را با ذکر کنیم که دفترچه کوچکی تهیه کرده و تاریخ و میزان هزینه تمامی تعمیرات انجام شده و قطعات مصرف ش در آخر به شما توصیه می
این دفترچه بعد از مدتی تبدیل به مرجع خوبی براي اطالع از میزان هزینه نگهداري اتومبیل شما در طی مدت . میزان کیلومتر طی شده، در آن یادداشت نمائید

  .ري بهتر از خودرو برداشته باشیمامیدواریم توانسته باشیم گامی در جهت افزایش اطالعات کاربران در زمینه نگهدا .طوالنی خواهد شد

 !شتباهاتی که نباید در رانندگی مرتکب شویما

  

 
صحیح رد این کار فشار زیادي را به سیستم فنربندي،اکسل و سیستم ترمز اتومبیل وارد میکند و نحوه :نگه داشتن پدال ترمز در هنگام عبور از دست اندازها .1

ام عبور از دست شدن از دست انداز به این صورت است که باید طوري برنامه ریزي کنیم که تا قبل از رسیدن به دست انداز سرعت را کم کرده باشیم و در هنگ
 انداز ترمز به هیچ عنوان درگیر نباشد

 
که مکانیک را به  افرادي  ستی را نگرفتی نباید آن را باال بکشی خودم هم ازتا زمانی که کالچ ترمز د :باال کشیدن ترمز دستی بدون نگه داشتن کلید آن.2

م ترمز صورت علمی میدانند گفتند که کشیدن ترمز دستی بدون نگه داشتن کلید آن باعث خرابی چرخ دنده هاي آن و وارد آمدن فشار بیش از حد به سی
 .دستی میشود
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هزار کیلومتر یا بیشتر کار کرده و وقتی هم ازشان میپرسی واسکازین را  150به کرات دیده شده که افرادي خودروشان  : عدم تعویض به موقع روغن گیربکس.3
جواب باید گفت بله واسکازین نیز مانند روغن هاي دیگر نیاز به تعویض دارد که تا به حال تعویض کردي میگویند مگر واسکازین هم نیاز به تعویض دارد؟ در 

میشود کیلومتر تعویض آن بستگی به نوع روغن و گیربکس اتومبیل و شرایط کارکرد آن ...تعویض به موقع آن باعث روان کارکردن گیربکس،سالمت گیربکس و
 دارد

 
شده که افراد فیلتر روغن را یک بار در میان تعویض میکنند و اکثرا همین افراد از فیلتر هاي با کیفیت پایین  گاها دیده:تعویض یکبار در میان فیلتر روغن.4

جه ابن کار باعث میشود فیلتر عمل تصویه را نتواند به صورت کامل انجام دهد و منجر به آسیب هاي جدي به موتور اتومبیل میشود که بعدا متو.استفاده میکنند
 کردیم چقدر از هزینه تعمیر موتور و صرف وقت جلوگیري میشد هربار فیلتر را عوض میکردیم و فیلتر مناسب جایگزین می میشویم اگر

 
آورددرجا کارکردن بیش از حد باعث گرم شدن  این کار نه تنها مفید نیست بلکه ضرر زیادي هم به موتور وارد می:درجا گرم کردن ماشین به مدت طوالنی.5

در زمستان بهتر است نهایتا یک دقیقه ماشین درجا . منبع اگزوز میشود و این گرما به موتور منتقل میشد که به نوبه خود براي موتور ضرر داردبیش از حد 
 .کارکند سپس چند کیلومتر اولیه تا گرم شدن ماشین در حد مطلوب را با سرعت پایین طی کرد

 
انگلستان انجام شد و نشاد داد اگر یک اتومبیل  auto croseچندي پیش یک آزمایش در مجله :کولر دراتوبانپایین آوردن شیشه به جاي استفاده کردن از .6

 .درصد باز است کمتر است 40در اتوبان کولرش روي درجه یک فن روشن باشد مصرف سوختش از خودرویی که شیشه راننده آن 

 
پشت چراغ قرمز دنده را .میشود.. ث وارد آمدن فشار مضاعف روي دوشاخه کالچ و گیربکس واین کار باع:خالص نکردن دنده پشت چراغ قرمز و ترافیک.7

سبز سریع دنده خالص کنید وپارو از روي کالج بردارید اگر هم خیابان شیب داشت سعی کنید با ترمز دستی ماشین رو نگه دارید وچند ثانیه مونده تا چراغ 
 حرکت بشید  بدید وترمز دستی رو بخوابونید واماده ي

 
این کار خود باعث این میشود که متراژ ترمز افزایش پیدا کند زیرا زمانی که کالچ درگیر است  :گرفتن ترمز و کالچ به صورت همزمان براي نگه داشتن خودرو.8

ستادن خودرو میشود بهترین کار این است که ترمز از نیروي ترمزي موتور نیز استفاده میشود و زمانی که کالچ و ترمز باهم فشار داده میشود خود باعث دیرتر ای
 با دقت وتمرین بیشتر با این صدا اشنا میشید .را فشار داده وقبل از اینکه خودرو به لرزش بی افتد کالچ را بگیریم

 
الین سرعت حرکت میکندد و در عوض بسیار دیده شده که رانندگانی با سرعت هاي بسیار پایین در :با سرعت پایین در الین سرعت حرکت کردن و بالعکس.9

 .رانندگانی با سرعت هاي زیاد در الین هاي کناري حرکت میکنند که هر دو باعث ایجاد خطرات جبرا ن نا پذیري میشوند

 
یار دیده شده که حتی باعث این کار باعث به وجود آمدن رسوبات فراوان در رادیاتور و واتر پمپ و موتور میشود و بس :ریختن آب لوله کشی داخل رادیاتور.10

بهترین کار این است که آب را جوشانده و بگزاریم تا سرد شود و دوباره آن را بجوشانیم هرچه دفعات سرد شدن وجوشاندن . سوختن واشر سر سیلندر هم شده
آب به داخل رادیاتور خود داري کنید البته مایع بیشتر شود آب سالم تر میشود فقط دقت کنید که بعد از سرد شدن رسوبات در ته ظرف است پس از ریخت ته 

بگذارید اب شود و میتونید اب .فریزر هم براي رادیات مناسب است    برفک داخل یخچال.هاي آماده هم در بازار هست که خوب روش اول قابل اطمینان تر است
 رادیات مخصوص هم داخلش بریزید 

 
ین کار باعث به وجود آمدن رسوبات فراوان در منبع ، شلنگ ها، نازل و پمپ آب آن میشود براي تامین این ا:ریختن آب لوله کشی داخل منبع شیشه شور .11

 . توان از روش باال استفاده کرد البته مایع هاي آماده هم در بازار هست آب هم می
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عث باال رفتن مصرف سوخت میشود حداالمکان باید خودرو پر کردن صندوق عقب با وسایلی که به آن احتیاجی نیست با:سنگین کردن بیش از حد خودرو.12
 . خود را سبک کنیم

 
باربند را فقط باید زمانی ببندیم که به آن احتیاج داریم زیرا وجود باربند باعث باال رفت مصرف سوخت حداقل  :نصب باربند در مواقعی که به آن نیاز نداریم.13

  درصد میشود 10به میزان 

 
این کار بارها دیده شده که بسیار هم خطرناك هست و در یک تصادف کوچک اگر ایربگ باز  :وي پاي سرنشین جلوي خودروي ایربگ دارنشاندن کودك ر.14

 شود حتما کودك خفه خواهد شد بهتر است همیشه کودك روي صندلی مخصوص در ردیف عقب بشیند

 
بنزین هاي معمولی موجود در کشور با اینکه روي پمپ ها نوشته بدون سرب اما باز هم :یاستفاده از بنزین معمولی در خودروهاي داراي مبدل کاتالیست.15

ی دارد بهتر مقدار زیادي سرب دارد که سرب موجود در آن قاتل مبدل کاتالیستی است و با توجه به اینکه بنزین سوپر کیفیت بهتري نسبت به بنزین معمول
 .است از بنزین سوپر استفاده شود

 
مثال چند وقت پیش دیدم که فردي در موتور پراید  :کردن به سطح کیفی روغن موتور و تطبیق آن با سطح کیفی روغن توصیه شده توسط کارخانهدقت ن.16

در است  sgیا  sfاست و روغن موتور سازگار با پراید  sj 5000میریخت و پس از اینکه به او توضیح دادم که سطح کیفی توتال  5000داشت روغن توتال 
 .انتخاب روغن خود تجدید نظر کرد

 
در شرایط مه آلود استفاده از نور باال دید را کمتر میکند در این شرایط نور خودرو باید روي نور پایین باشد و اگر خودرو مه شکن  :استفاده از نور باال در مه.17

 دارد باید آن را روشن کرد

 
این کار براي ماشین هاي گازوییلی است نه بنزینی بیشتر دیده شده رانندگان صبر میکندد تا فن خودرو  : خاموش نکردن خودرو پس از طی مسافت طوالنی.18

یشود و خاموش شود سپس موتور را خاموش میکنند این کار ضرر جدي به موتور وارد میکند کارکردن بیش از حد باعث گرم شدن بیش از حد منبع اگزوز م
اگر خودرو بیش از اندازه گرم باشد زمانی که اتومبیل را خاموش کنیم سیستم فن .ه به نوبه خود براي موتور ضرر دارداین گرما به موتور منتقل میشد ک

 اتوماتیک روشن میماند و نیازي به روشن گذاشتن ماشین نیست

 
ي خود را روي کالچ تکیه میدهند و کالچ کورس کامل بسیار دیده شده رانندگانی که وقتی حتی با دنده پنج در اتوبان حرکت می کنند پا:تکیه پا به کالچ.19

 .خالصی را طی میکند و این کار باعث فشار آمدن به گیربکس میشود

 
فکر میکنند هرچه صندلی جلو تر باشد تسلط راننده بیشتر میشود و به اصطالح دست ) البته بیشتر خانم ها(خیلی از افراد:جلو آوردن بیش از حد صندلی.20

 )در ادامه کتاب به این موضوع پرداخته شده است ( خیر اینطور نیست صندلی باید طوري باشد که راننده کامال راحت باشد .میشودفرمون خوب 

 
ولی در خودرو هاي انژکتوري این .این کار قبال در خودرو هاي کاربراتوري براي بهتر روشن شدن خودرو انجام میشد :گاز دادن قبل از خاموش کردن خودرو.21

سویچ را میبندید مقداري بنزین نسوخته باقی میماند که خود باعث خرابی سوزن انژکتور و بد کار کردن  کار مضر است زیرا زمانی که شما گاز میدهید وسپس
 .خودرو در هنگام استارت زدن میشود
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درو هاي ولی در خو.این کار قبال در خودرو هاي کاربراتوري براي بهتر روشن شدن خودرو انجام میشد :گاز دادن قبل از روشن کردن خودروي انژکتوري.22

 .انژکتوري این کار بی فایده است

 
زمانی که شما خودرویتان را مثال در سمت راست خیابان به صورت عکس پارك کنید اگر خدایی نکرده خودرویی با :پارك کردن خودرو خالف جهت خیابان.23

 .خودروي شما برخورد کند شما مقصر حادثه شناخته میشوید

 
این کار در بعضی اوقات باعث سوختن پمپ بنزین میشود و اصوال نباید گذاشت چراغ بنزین روشن شود زیرا :اشتن سوختخاموش شدن خودرو به دلیل ند.24

  رسوبات و ناخالصی هاي ته باك وارد مسیر سوخت میشود و باعث اختالل در کار پمپ بنزین؛فیلتر بنزین و نهایتا انژکتور میشود

الص کردن ماشین قبل از اینکه سرعت پایین بیاید کار اشتباهیه چون سرعت ماشین باال میره وکنترل روي ترمز کم خ: گرفتن سریع کالج در سرعتهاي باال.25
 میشه واگه جاده لغزنده باشه امکان سر خوردن وچپ کردن ماشین میشه 

ه هاي مبتدي مثال برا دور دوفرمان درحالی که ماشین البته راننده هاي حرفه اي این کار رو انجام نمیدن ولی بارها دیدم که رانند: درجا فرمان دادن.26
یم وبا حرکت ارام درحالت ایست فرمان میدند متاسفانه اکثر مربیهاي اموزشگاه هم همین روش رو اموزش میدند ولی بهتر اینه که کنترل کالج رو خوب یاد بگیر

چون بعد از یه مدت جعبه فرمان اسیب میبینه   م فرمان درجا بدیم ولی نه همه جاشاید موارد استثناء هم وجود داره که مجبور بشی.ماشین فرمان رو بدیم 
 .ریده شودبوممکنه فرمان 
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   باورهاي غلط در مورد سرویس و نگهداري خودرو
 
 :ردن خودروگرم کردن و در جا کار ک.1
این باور قدیمی مربوط به . توان راه افتاد علیرغم باور عمومی، موتور خودروهاي امروزي نیازي به گرم کردن ندارد و چند ثانیه پس از روشن شدن موتور، می 

ا گرم شدن کامل موتور بازده کافی در زمان روشن شدن ت) عموماً چدنی(زمانی است که موتورهاي با تکنولوژي قدیمی و ساخته شده از آلیاژهاي قدیمی 
تر و مقاوم تر ساخته می شوند و روش هاي  حاال که موتورها از آلیاژهاي سبک. تري داشت این مسئله در مورد خودروهاي دیزلی شدت بیش. اند نداشت
البته سرد کردن موتور براي مدت کوتاه . رکت نیسترسانی جدید، موتور را با هر شرایط دمایی تطبیق می دهد نیازي به گرم کردن موتور براي شروع ح سوخت

در واقع زمانی که یک خودرو مدت چند ساعت در حرکت  .آن هم پس از استفاده طوالنی الزم است، اما نه به شدتی که توسط برخی از رانندگان اتفاق می افتد
متأسفانه بعضی از . در موتورهاي دیزلی و حجیم نیز همین طور است. ا کندبوده، بهتر است دو تا سه دقیقه در جا کار کرده تا دماي موتور کمی کاهش پید

در . دلیل سوخت، سودي ندارد رانندگان اتوبوس و کامیون موتور را مدت زیادي روشن نگه می دارند که جز ضرر براي خود موتور، آلودگی هوا و مصرف بی
در جا کار کردن موتور باعث سایش بیش از حد . اند جریمه هایی در نظر می گیرد ار می کنکشورهاي پیشرفته، پلیس براي صاحبان خودروهایی که در جا ک

ضمناً . درجا کار کردن براي موتورهاي توربو شارژر دیزلی ضرر زیادي دارد. ها و کثیف شدن سریع تر روغن موتور هم می شود قطعات و کم شدن عمر آن
  .و علیرغم باور عموم مردم، هیچ کمکی به روشن شدن موتور در استفاده بعدي نخواهد کردخاموش کردن موتور نیازي به گاز دادن ندارد 

 
 :نگهداري تایر .2

البته فشار باد تایر را بایستی در زمان سرد . انجام شود) بسته به استفاده از خودرو(بار در ماه 2کیلومتر حداقل  1000تا  500ها بین  بهتر است تنظیم باد چرخ
در مورد خودروهایی که زمان زیادي . تر شده و هواي داخل آن افزایش حجم پیدا می کند به دلیل اینکه پس از حرکت، دماي تایر بیش. اندازه گرفتبودن تایر 

در مورد . ایر می شودکمبود باد باعث ساییدگی لبه تایر و زیاد بودن باد باعث ساییدگی وسط ت. تر اتفاق می افتد اند، کم شدن باد بیش در پارکینگ متوقف هست
در صورت استفاده از تایر پهن تر . به هنگام تنظیم باد به سایز تایر هم توجه شود .ها توصیه می شود به هنگام مل بار، باد چرخ هاي عقب افزایش پیدا کند وانت

ودن باد تایر باعث کم شدن مصرف سوخت می شود اما باید در نظر ها اعتقاد دارند زیاد ب بعضی .از استاندارد، از باد بیشتر به میزان یک تا سه بار استفاده شود
چسبندگی داشت که باد اضافی بیش از حد مجاز، باعث کم شدن مصرف سوخت می شود اما باید در نظر داشت که باد اضافی بیش از حد مجاز، باعث کم شدن 

  .خودرو به سطح مسیر می شود که خطرناك است
 
 :ها جابجایی چرخ .3

جابجایی چرخ هاي عقب با ) مثل پراید و پژو(در مورد تایر رادیال. هزار کیلومتر انجام شود 10ها براي ساییدگی منظم، بایستی پس از طی  جایی چرخ جابه
جایی  و جابه) مثل پیکان و وانت مزدا(جایی به صورت ضربدري صورت گیرد بهتر است جابه) غیر رادیال(در مورد تایر بایاس. جلوي همان طرف الزم است

جایی تایرها  دلیل جابه. اند، فقط تایر چپ و راست تعویض شوند در مورد وانت نیسان که تایر عقب و جلو متفاوت هست. ضربدري براي تایر رادیال ضرورتی ندار
دیفرانسیل عقب، ساییدگی تایر عقب  در خودروهاي دیفرانسیل جلو، ساییدگی تایر جلو و در خودروهاي. سایش متفاوت در محورهاي محرك و غیر محرك است

 .تر است بیش
دار است یا  که چرخ هاي عقب زاویه 405در خودروهایی مانند پژو  .جا جا شوند هزار کیلومتر یا یک سال تایر هاي چپ و راست جابه 30بهتر است در هر 

در صورتت استفاده از تایر بارانی و داراي جهت چرخش یا  .اند، ساییدگی لبه داخلی با خارجی متفاوت است هایی که محور عقب صلب نیست ماشین
جایی ضربدري در این نوع تایرها انجام  هایی که آج بیرونی و درونی متفاوت دارند، حتماً به نشانگر جهت چرخش روي دیواره الستیک توجه شود و جابه الستیک

 .نشود
. به هنگام خرید تایر نیز به تاریخ تولید که عددي چهار رقمی است توجه شود. هزار کیلومتر است 80تا  60معموالً عمر مفید تایرها در صورت استفاده مناسب 

بهتر است بیش . تولید شده است 2008از سال  25یعنی تایر در هفته  2508به عنوان مثال. رقم اول هفته در سال میالدي و دو رقم دوم سال میالدي است 2
 .و داخل نایلون هستند بهترند) روغنی نیستند(تایرهایی که تمیز بوده. ذشته به اشداز یکسال از تاریخ تولید تایر نگ

چون عملکرد تایرهاي متفاوت یکسان نیست و . اگر تایر دست دوم می خرید، توجه داشته باشید که یک شکل و داري آج یکسان و تاریخ تولید مشابه باشند
در صورتی که تایرها داراي آج یکسان نباشند، بهتر است تایر جدیدتر در عقب استفاده . بگذارد ممکن است روي قابلیت هاي ترمزگیري خودرو تأثیر

 .برخالف تصور عموم مردم که فکر می کنند بهتر است تایر جلو نو باشد(شود
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همچنین استفاده از تیوب در تایرهاي . اند تر پنچري یا ترکیدن تایر کهنه در چرخ عقب می کن آخرین تحقیقات و استانداردهاي جهانی تأکید بر خطر بیش
اند و رفتار قابل کنترلی در زمان پنچري در  این گونه تایرها نمی ترك .تیوبلس توصیه نمی شود و بهتر است همه تایرهاي تیوبلس یک خودرو فاقد تیوب باشند

  .سرعت هاي باال دارند
 
 :روغن موتور .4

البته فقط توجه به سطح کیفی توصیه شده کافی است و مارك تجاري روغن چندان . وسط سازنده انجام شودتعویض روغن بایتی بر اساس روغن توصیه شده ت
 .همچنین تفاوتی بین روغن هاي ایرانی و خارجی یا تصفیه اول یا چندم وجود ندارد و فقط سطح کیفی و درجه گرانروي روغن مهم است. مهم نیست

اما استفاده از روغن با سطح کیفی پایین تر از توصیه سازنده خودرو مجاز  .توان آن را دیرتر تعویض کرد باالتر میدر صورت استفاده از روغن با سطح کیفی 
توان با اطمینان خاطر تا پایان مدت توصیه شده توسط سازنده، از آن استفاده  همچنین تعویض زود هنگام روغن فقط ضرر اقتصادي به دنبال دارد و می. نیست

 .کیلومتر به کارکرد خودرو براي محاسبه کارکرد خودرو براي محاسبه کارکرد درجا و ترافیک اضافه کنید 1000 همیشه. کرد
هزار کیلومتر مسافت استفاده می کنید، بهتر است نسبت به تعویض  10هزار کیلومتر مسافت پیموده و از روغن مناسب براي طی  9به عنوان مثال اگر خودرویی 

 .روغن اقدام کنید
زیرا وظیفه فیلتر روغن . تعویض یک بار در میان فیلتر روغن اشتباه بوده و باعث کثیف شدن روغن می شود. حتماً به هنگام تعویض فیلتر روغن نیز اقدام شود
 .تمیز نگه داشتن آن و جذب رسوبات موتور است

در مورد خودروهاي دوگانه . تر است کنترل روغن هفته اي یک بار انجام شودمعموالً به. در صورت کم شدن روغن خودرو، حتماً از روغن مشابه استفاده کنید
 .استفاده گردد CNG سوز بهتر است از روغن هاي مخصوص این خودروها

غن و در زمستان رو 40در غیر این صورت در تابستان روغن  (15W40یا20W50 )بهتر است از روغن هاي چند درجه اي در تمام فصول سال استفاده کنید
ضمناً . در صورت روغن سوزي موتور، باید نسبت به رفع آن اقدام کرد .و مناسب موتورهاي دیزلی سنگین مجاز نیست 50استفاده از روغن . استفاده شود 30

  .استفاده از روغن با ویسکوزیته باال باعث تشدید عیب موتور می شود
 
 :روانکاري سیستم انتقال قدرت .5

هزار کیلومتر نسبت به تعویض  30تا  20یض روغن نسبت به بازدید سطح واسکازین گیربکس و دیفرانسیل اقدام گردد و پس از طی بهتر است به هنگام تعو
علیرغم باور عمومی که تعویض واسکازین را ضروري نمی دانند، الزم است بدانید گرماي ناشی از حرکت قطعات داخل سیستم انتقال . واسکازین اقدام شود

و در  140ها و پاترول به خصوص در مناطق گرم از واسکازین  بهتر است در خودروهاي سنگین مانند وانت. عث از بین رفتن کیفیت روانکارها می شودحرکت، با
 .استفاده شود 85W90سایر خودروها از واسکازین

هزار کیلومتر یامطابق توصیه سازنده خودرو  30تر است هر در خودروهاي گیربکس اتوماتیک، تعویض روغن هیدرولیک و فیلتر گیربکس بسیار مهم است و به
 .انجام گیرد

 
 :فیلتر هوا .6

باد گرفتن فیلتر هاي کاغذي کار اشتباهی است و فقط فیلتر . بهتر است فیلتر هوا به هنگام تعویض روغن بازدید شده و در صورت کثیف شدن تعویض گردد
  .ها استفاده می شوند نیاز به باد گرفتن دارند یونهاي دائمی که در ماشین آالت ساختمانی و کام

 
 :ضد یخ .7

هزار کیلومتر نسبت  30علیرغم باور عمومی که ضد یخ نیاز به تعویض ندارد، بهتر است هر سال یا هر . ضد یخ خودرو حتماً باید ابتداي فصل سرما کنترل شود
ب، پس از مدتی، ضدیخ فاسد شده، خاصیت خود را از دست می دهد و رنگ آن نیز تغییر می به دلیل وجود مواد ضد جوش و ضد رسو. به تعویض آن اقدام شود

ضد یخ با نسبت . در شهرهاي سردسیر الزم است به توصیه سازنده ضد یخ توجه شود. است 70/30در تهران و شهرهاي معتدل نسبت آب به ضد یخ. کند
 .گراد یخ نمی زند درجه سانتی 37تا دماي منفی  50/50

از ریختن جداگانه . به هنگام تعویض ضد یخ از آب مقطر و بدون سختی یا آب رادیاتور استفاده شود و حتماً ضد یخ و آب مخلوط شده و در رادیاتور ریخته شود
 .یدپس از تعویض مایع خنک کننده باید سیستم خنک کننده را هوا گیري کن 405در بعضی خودروها مانند . آب و ضد یخ خودداري کنید
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 :مایع ترمز.8
اصطکاك لنت و  مایع ترمز که به اشتباه روغن ترمز نامیده می شود از مشتقات نفتی نیست و به دلیل جذب رطوبت هوا و قرار گرفتن در معرض حرارت ناشی از

رغم باور عمومی که تعویض مایع ترمز را علی. دیسک، پس از مدتی خاصیت خود را از دست داده، باعث افت کیفیت ترمزگیري شده و رنگ آن نیز کدر می شود
 .هزار کیلومتر تعویض شود 30کاري بیهوده می دانند، بهتر است هر سال یا هر 

 .حتماً از مایع ترمز توصیه شده توسط سازنده خودرو استفاده شود
ها یا تعویض  اند و اختالط آن هست DOT4 اي استانداردو مایع آبی رنگ با قوطی آبی دار DOT3داراي استاندارد  مایع زرد رنگ مایل به سبز با قوطی زرد 

پس از تعویض مایع ترمز، . همچنین به دلیل جذب رطوبت هوا توسط مایع ترمز، مایع درون قوطی از قبل باز شده قابل استفاده نیست. ها با هم مجاز نیست آن
 .ها الزامی است هواگیري ترمز همه چرخ

 
 :شمع و وایر.9

هزار کیلومتر بازدید و  30تا  20تور هاي بنزینی بسته به نوع خودرو و کاربراتوري یا انژکتوري بودن آن انجام می گیرد و بهتر است بین تعویض شمع در مو
تعویض در بعضی خودرو هاي جدید که داراي زمان . حتماً به اندازه شمع توجه کنید. نو و تمیز بودن شمع باعث کارکرد منظم موتور می گردد. تعویض شود

در صورت استفاده از شمع هاي جدید داراي آلیاژ جدید و چند الکترود، مدت کارکرد مطابق توصیه . طوالنی تر بوده، از شمع هاي سوزنی استفاده شده است
و استفاده از شمع هاي موتور به تغییرات حساس است، فقط از شمع فابریک استفاده شود  ECU که 206در بعضی خودروها مانند پژو . سازنده شمع به اشد

همچنین وایرها نیز به هنگام تعویض شمع . ها با هم انجام گیرد و استفاده از شمع هاي نو و کهنه مجاز نیست تعویض همه شمع .متفرقه توصیه نمی شود
  .ندهزار کیلومتر نیاز به تعویض دار 100این قطعات معموالً پس از طی . کنترل شوند و در صورت لزوم تعویض گردند

 
 :بنزین سوپر .10

مصرف بنزین سوپر یا بنزینی که . اند حتماً بنزین سوپر با اکتان باال مصرف شود هست 1به  9در خودروهاي بنزینی که داراي ضریب کمپرس موتور باالتر از 
به . تاثیر مثبتی در کارکرد موتور و مصرف سوخت نداردالبته بر خالف تصور عموم مردم . داراي اکتان باالتر از نیاز موتور به اشد در تمام خودروها مجاز است

اما مصرف بنزین معمولیی با اکتان پایین در . به یک دارد کاري بیهوده است 9عنوان مثال استفاده از بنزین سوپر در موتور پراید که ضریب کمپرس پایین تر از 
برخالف تصور عموم مردم، استفاده . تر و پایین آمدن راندمان آن می شود یجاد صداي بیشموتورهایی که ضریب کمپرس باالیی دارند باعث کارکرد بد موتور ، ا

همیشگی از بنزین سوپر هیچ ایرادي ندارد و نیازي به استفاده متناوب از بنزین معمولی و سوپر  همیشگی از بنزین سوپر هیچ ایرادي ندارد و نیازي با استفاده 
کارکرد موتور وابسته به اکتان یا درجه آرام سوزي است و ربطی به خشک یا . بت به بنزین معمولی تصور غلطی استخشک تر بودن بنزین سوپر نس. نیست

 .چرب بودن سوخت ندارد
 

  :افزودنی هاي سوخت .11
و نام مکمل سوخت به غلط براي اند  ها هست ها و سوپاپ رسانی، شمع ها در واقع پاك کننده سیستم سوخت یک دسته از آن. ها دو دسته هستند این افزودنی

اند در  دسته دوم که واقعاً مکمل سوخت هست. هزار کیلومتر توصیه می شود 30ها هر چند ماه یک بار یا حداقل پس از طی  مصرف آن. ها استفاده می شود آن
ها به هنگام  توصیه می شود از این مکمل. می شوند واقع براي جبران پایین بودن کیفیت و اکتان سوخت به کار می روند و به دو صورت مایع و قرص عرضه

البته دقت در انتخاب نوع محصول هم مهم است، توجه کنید که حتماً هر دو محصول را با باك پر از . استفاده از بنزین معمولی با کمپرس باال استفاده شوند
  .سوخت استفاده کنید
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  توصیه هاي عمومی جهت افزایش عمر مفید خودرو
 
 .ها و لوله هاي خودرو در شروع فصل سرما و گرما انجام شود ار کشی کلی، بازدید اتصاالت و زیر بندي، کنترل شیلنگآچ•
 
ویض روغن گریس کاري چهار شاخ گاردان، کشویی گاردان، قسمت هاي متحرك و باز خودرو مخصوصاً در مدل هاي دیفرانسیل عقب و دو دیفرانسیل، با هر تع•

 .از اتمام زمستان، زیرشویی خودرو انجام گیرد تا نمک رسوب کرده در زیر آن پاك شده و از پوسیدگی آن جلوگیري شودپس . انجام شود
 
. ن اقدام شودکنترل جلو بندي و گردگیرها و میزان فرمان توسط راننده انجام شود و در صورت مشاهده الستیک سایی یا کشیدن فرمان، نسبت به تنظیم فرما•

 .ها باعث الستیک سایی می شود ولی نامیزان بودن دهنه چرخ. ها رفع شود شیدن فرمان با تنظیم باد الستیکممکن است ک
 
ها و رگالژ  ها، کاسه ها و نشتی مایع ترمز حداقل سالی یک بار انجام شود در صورت لزوم تعویض لنت، لوازم چرخ ها، دیسک ها از نظر کنترل لنت بازدید چرخ•

 .گیردترمزدستی انجام 
 
 .در صورت استفاده از باتري معمولی، هفته اي یک بار در فصل گرما و ماهانه یک بار در فصل سرما نسبت به کنترل آب باتري اقدام شود•
 
 .ساز خواهد شد البته ترموستات در تمام فصول الزم بوده و حذف آن خصوصاً در موتور هاي آلومینیومی مشکل. ابتداي فصل سرما کنترل ترموستات الزم است•
 
اینکار باعث جلوگیري از خرابی کاسه نمد کمپرسور می شود و کولر  .دقیقه روشن شود 15تا  10کولر خودرو در فصل زمستان هفته اي یک بار به مدت •

 R12 ودرواي قدیمی از گازخ. همچنین در زمان سرویس کولر به نوع گاز مصرفی خودرو توجه شود. خودرو نیازي به شارژ گاز در تابستان نخواهد داشت
 Dryer)ضمناً در صورت تعویض کامل گاز، بهتر است فیلتر رطوبت گیر. ها با یکدیگر مجاز نیست اختالط این دو گاز یا جابه جایی آن .اند می کن  استفاده 
Filterهم تعویض شود. 

 
 .تري دارد که باید به توصیه سازنده شود دید فیلتر بنزین عمر بیشدر بعضی خودروهاي ج. هزار کیلومتر تعویض شوذ 10فیلتر بنزین بهتر است هر •
 
در بعضی از موتورها پاره شدن تسمه تایمینگ خسارت زیادي به سر سیلندر ، . تعویض تسمه تایمینگ موتور در زمان توصیه شده توسط سازنده انجام شود•

همچنین بازدید تسمه هاي کولر . هزار در موتورهاي مختلف توصیه می شود 100تا  60نگ بین معموالً تعویض تسمه تایمی. ها وارد می کند ها و پیستون سوپاپ
 .شل بودن تسمه دینام باعث شارژ نشدن باتري خواهد شد. و دینام هر ماه انجام شود

 
لیتر روغن موتور  4به عنوان مثال وقتی . می شودتر خودرو  شایان توجه است رعایت موارد فوق با هزینه اندك باعث اطمینان خاطر هنگام استفاده و دوام بیش

تر موتور نادیده گرفت؟ یا به دلیل عدم  هزار تومان تاثیر آن را در مصرف سوخت کمتر یا دوام بیش 10هزار تومان تعویض می شود چرا فیلتر روغن  35به قیمت 
در   پس سعی کنیم !!!) ها مربوط به زمان نگارش مطلب است قیمت(حادثه شد؟ هزار تومانی، کیفیت ترمز خودرو را کاهش داد و باعث 15ترمز  تعویض روغن 

  .نگهداري و سرویس خودروي خود به کوشیم، باورهاي قدیمی اشتباه را دور به ریزیم و به دیگران بیاموزیم
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    نکات ایمنی نگهداري خودرو

 . و را باز ننمائید زیرا در این حالت سیستم خنک کننده موتور برخی از خودروها نیاز هرگز در حالتی که موتور گرم یا روشن است درب رادیاتور خودر
  .به هواگیري دارد

 هیچ گاه خودروئی را که جوش آورده است یکباره خاموش نکنید. 
 هنگام بازدید اسید باطري هیچگاه صورت خود را به باطري نزدیک نکنید. 
 ه باشیدسوئیچ قطع کن آژیر خودرو را همراه داشت. 
 از عملکرد قفل مرکزي و دزدگیر اطمینان داشته باشید. 
 در هر فرصتی تلفن همراه خود را شارژ نمائید تا در صورت بروز مشکل بتوانید با نیروهاي امدادي تماس بگیرید. 
 هرگز خودرو را در محیط هاي سرپوشیده براي مدت زیاد روشن نگذارید. 
 ر خودرو را همراه داشته باشیدانواع فیوزهاي مورد استفاده د. 
 المپ یک کنتاکت و دو کنتاکت را همراه داشته باشید. 
 از عملکرد سیستم ترمز و ترمزدستی اطمینان داشته باشید. 
 زاپـــاس، آچارچرخ، جک و مثلث خطر را همراه داشته باشید.  
  شود جدا خوداري فرمائیداز رانندگی با خودرو که صداي غیر عادي از زیر خودرو و چرخها شنیده.  

 

  راهنماي حفاظت و مراقبت از رنگ خودرو

 عوامل تهدید کننده الیه شفاف

 :توان به دو دسته شیمیایی و فیزیکی تقسیم کرد عوامل تهدید کننده رنگ خودرو را می

 
 عوامل شیمیایی

 
 باران اسیدي

 
هاي  بارد، آلودگی وقتی باران یا برف می. کنیم، باقیمانده باران اسیدي است د و ما نیز به آن توجه نمیشو نشیند و بعد از مدتی خشک می قطراتی که معموال روي خودرو می

نشاند که البته این  اندازد و روي خودرو می شود را به دام می ها و خودروهاي سواري ایجاد می ها، اگزوز کامیون محیطی نظیر اسید سولفوریک و اسید نیتریک که توسط کارخانه
بر . گیرند و به طور مستقیم با سطح رنگ در تماس هستند ها به دلیل سنگینی در انتهاي قطره قرار می آالینده. پدیده موقع نشستن قطرات شبنم هنگام صبح نیز صادق است

از این رو توصیه . ماند آن روي سطح رنگ باقی میگردد که اثر  روي الیه شفاف می (Etching) شود و باعث رد و اثر اثر تابش نور خورشید، آب تبخیر و اسید غلیظ می
 .شود بعد از بارش باران یا برف خودرو را در اولین فرصت بشویید می

 اکسید شدن

 
با . فرد متوجه نشود اي که تواند سطح رنگ داراي پیگمنت را به مرور زمان اکسید و مات کند؛ به گونه این پدیده در خودروهایی که فاقد الیه شفاف هستند، اهمیت دارد و می

 .توان این الیه اکسید را از بین برد و سطح رنگ را دوباره براق کرد استفاده از پولیش می

 
 اشعه ماوراي بنفش

 
الیه شفاف مطرح  ترین عامل از بین برنده در نسل جدید رنگ که داراي الیه شفاف است، اکسید شدن اهمیت کمتري دارد اما در عوض اشعه ماوراي بنفش به عنوان خطرناك

 .شود براي رفع این مشکل خودرو در طول روز در سایه قرار داشته باشد و یا از پوشش استفاده شود توصیه می. شود است که باعث تخریب رزین و زرد شدن الیه شفاف می
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 واکس و پولیش نامناسب

 
 .شود در انتخاب مواد مذکور دقت الزم به عمل آید ند به سطح رنگ آسیب برسانند، توصیه میتوان اند که می ها داراي مواد نفتی ها و پولیش از آنجا که بعضی از واکس

 
 مایع شستو شوي نامناسب

 
دانستن این نکته ضروري است که مایع ظرفشویی . شود شویند که باعث تخریب قطعات الستیکی، پالستیکی و رنگ می بسیاري از مردم خودرویشان را با مایع ظرفشویی می

. برند کنند و رطوبت موجود در قطعات الستیکی و پالستیکی را از بین می اي پاك کردن چربی و روغن ساخته شده است و این مواد به راحتی واکس محافظ رنگ را لخته میبر
 .بیند شود، رنگ خودرو آسیب می هاي قوي استفاده می اي چون به جاي برس از شوینده هاي سکه در کارواش

 
 :هاي زیر را داشته باشد و باید ویژگیشوینده خودر

 
 .اند، خنثی کند قدري قلیایی باشد تا مواد اسیدي سطح جاده را که روي خودرو نشسته.1

 
 .از روان کنندگی خوب براي حفاظت الیه شفاف از خط و خش و اثرات مارپیچی برخوردار باشد.2

 
 .گذارند عاري از موادي باشد که پس از خشک شدن روي خودرو اثر می.3

 
 .حاوي عوامل براق کننده براي حفظ براقیت و خشک شدن سریع باشد.4
 

 عوامل فیزیکی
کنند،  هایی که از آب با فشار باال استفاده می بهتر است به کارواش. شود کنند، اثر مارپیچی روي سطح الیه شفاف ایجاد می هاي دوار استفاده می هایی که از برس در کارواش

شود از  توصیه می. شود ها و ایجاد خط و خش روي الیه شفاف می هایی که تار و پود متراکم ندارند استفاده نشود زیرا باعث به تله افتادن سنگریزه ز دستمالا. مراجعه شود
راي نگهداري از رنگ خودرو ارائه میشوند که در امروزه با وارد شدن تکنولوژي نانو به صنعت خودرو، کاالها و خدمات نوینی ب .هایی نظیر میکروفایبرها استفاده شود دستمال

 .کشور خودمان تحت عنوان نانو شویندهها شناخته شده اند

 هاي مراقبت روش

د به مشتریان خوهاي حاصل در تکنولوژي الیه شفاف، به تبلیغات اغراق آمیزي در میان فروشندگان خودروهاي دست اول منجر شد؛ به طوري که بسیاري از آنها  پیشرفت
اگرچه از زمانی که تکنولوژي رنگ روکش نهایی با طول عمر باال را عرضه کرده، این حرف چندان دور از واقعیت نیست . گفتند رنگ خودرو به نگهداري و مراقبت نیاز ندارد می

اي رسوخ ناپذیر  تبلیغات فروشندگانی که الیه شفاف را الیه. اردشود و در برابر عوامل محیطی رسوخ پذیر است بنابراین به مراقبت نیاز د اما این روکش نهایی نیز اکسید می
چطور ممکن . گویند الیه شفاف به نگهداري نیاز ندارد، ضرر کمتري دارد اما به واقع الیه شفافی که رسوخ ناپذیر باشد، وجود ندارد کنند نسبت به گروهی که می معرفی می

روي شما را براي مدت طوالنی حفاظت کند؟ به این دلیل شستو شوي منظم و هفتگی براي خودروهاي درون شهري توصیه است یک الیه با ضخامت یک میلیونیم اینچ، خود
 .شود می
  

 نکاتی در مورد شستن خودرو

 :رساند شود، هنگام شستو شوي خودرو کمترین آسیب را به الیه شفاف می تجربه نشان داده است، نکاتی که در ذیل مطرح می

 
 .اند ها را در مرحله بعد و با تعویض دستمال و ظرف آب شست و شو دهید چون غبارهاي ترمز بسیار خورنده ها را بشویید و بقیه قسمت تو شوي خودرو ابتدا چرخبراي شس .1

 
ماندن امالح موجود در آن روي رنگ  سطح گرم خودرو باعث تبخیر سریع آب و باقی .المقدور در سایه انجام دهید شست و شو را حتی. مطمئن شوید خودرو خنک است .2

 .شود می

 
  .ها، دستمال و آب را تعویض و شستن را از باال به پایین آغاز کنید  پس از شستن چرخ .3
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  .در پایان، کل سطح خودرو را با آب بشویید و سپس آن را خشک کنید.4

 
این روش، اثر . ن را روي سطح پهن کنید و به سمت خود بکشید و پس از جمع کردن، آبگیري کنیدآ. اي با الیاف ریز و متراکم استفاده کنید براي خشک کردن از حوله .5

 .دهد مارپیچی را در سطح الیه شفاف کاهش می

 
حفاظت آن واکس زده شود براي زدودن اکسید و حفظ براقیت، سالی یک یا دو مرتبه سطح الیه شفاف پولیش بخورد و به منظور  عالوه بر شستو شوي خودرو، توصیه می .6

 .شود

  هاي خودروسواري  کاري ریزه
تنها کاربردي ندارند،  هاي جدید دیگر نه ها و پیشرفت برخی اعمال ما ناشی از ناآگاهی یا تصوراتی است که شاید در گذشته درست بوده، اما اکنون با دانسته 

 .ممکن است انجامشان مضر هم باشد

  :تفاده از خودرو را در پی بخوانید و بدانیدهاي موثر در اس کاري برخی ریزه   

براي رسیدن فشار به حد مناسب، . شود اگر دقت کرده باشید براي چند لحظه صداي ویز مانندي هنگام چرخاندن سوئیچ اغلب خودروهاي تولید اخیر شنیده می
  .کشد صبر کنید، آنگاه استارت بزنید داي ویز که لحظاتی بیشتر طول نمیافزایش عمر قطعات و پرهیز از بدکاري انژکتور یا ایجاد خطاهاي کامپیوتري تا رفع ص

  .حتی براي باال کشیدن ترمز دستی هم این دکمه را فشار دهید. کند روي ترمز دستی دکمه یا کلیدي تعبیه شده که مثل کالچ عمل می

ن لحظات ایست و قبل از به لرزش افتادن خودرو بفشارید تا زمان توقف خودرو کالچ را در آخری. هنگام گرفتن ترمز، به طور همزمان پایه کالچ را فشار ندهید
  .این کار خالصی کورس کالچ و فشار به گیربکس را در پی دارد .اند پایشان را روي پایه کالچ نگه دارند بعضی رانندگان عادت کرده. کاهش یابد

   .ي آنپس از تعویض دنده، پایتان را کنار پایه کالچ بگذارید نه رو

 .شور نریزید کشی را درون منبع رادیاتور یا شیشه به هیچ وجه آب لوله

هاي مخصوص  از آب جوشیده و صاف شده سماور یا آب. شود کننده و شوینده می نشینی و بسته شدن مجاري خنک این آب حاوي رسوباتی است که باعث ته
  .آماده فروش در بازار استفاده کنید

این کار اشتباه است؛ بخصوص .کنند دهند و سپس خودرو را خاموش می ام وجود دارد که رانندگان یک یا چند بار پایه گاز را بشدت فشار میاالی ذهنیتی از قدیم
خاموش  اي گاز دادن، سوئیچ را همواره صبر کنید موتور چند لحظه با دور کم کار کند، سپس بدون ذره. هاي انژکتوري یا موتورهاي توربو شارژ براي سیستم

  .کنید

این کار سبب گرم شدن بیشتر موتور و افزایش . کنند کنند فن خودرو خاموش شود بعد موتور را خاموش می هاي طوالنی صبر می برخی بخصوص پس از مسافت
  .ن نیستماند؛ دیگر نیازي به در جا کار کردن آ سیستم فن، خودکار است و اگر موتور زیاد گرم باشد روشن می. شود مصرف سوخت می
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  هر راننده اي باید بدانندعادات صحیح رانندگی که 
ودید واستارت همیشه موقع روشن کردن ماشین پاروي کالج باشه با اینکه دنده خالصه این عادت باعث میشه اگه یه موقع اشتباها به جاي خالص دنده داده ب-1

 زدید ماشین به جلو نپره وخاموش نشه 

پاتون رو کامل از روي کالج بردارید وسمت چپ کالج کف ماشین بگذارید نترسید از اینکه به موقع نتونید پاتون رو رو کالج  وقتی دنده به ماشین دادید-2
 بزارید اینجور هم مچ پا درد میگیره هم صفحه کالج به مرور خراب میشه 

ک دست راحتتر میتونید فرمون بدید درسته خیلی جاها برا دور زدن عادت کنید خیلی جاها با یک دست فرمون رو بگیرید حتی پیچهاي خیلی مالیم هم با ی-3
اگه فقط با دو تا دست عادت کنید وقتی میخوایند دنده بدید .یا تو سرعت دودست بهتره ولی یه راننده خوب باید همه جور بتونه رو فرمون کنترل داشته باشه 

 البته این کار با تمرین وحوصله بیشتر درست میشه .ین به چپ وراست بره یا رادیو ضبطتون رو تنظیم کنید هم میترسید ،هم ممکنه ماش

رو یاد میگیرید ولی اگه سعی کنید از همون اول نگاه به دنده وکالج وترمز نکنید اشتباه میکنید ،اشکال نداره چند بارم که دنده اشتباه بدید بالخره جاي اونها -4
  ید برا همیشه عادت میکن  بخوایند نگاهش کنید

همیشه این حدس رو بزنید که خیابون ممکنه کمی سرازیري وسرباالیی .هر وقت میخوایند ترمز دستی را بخوابونید یا باال بکشید پاتون رو روي ترمز بزارید  -5
 باشه بعد نیم کالج کنید واروم رهاش کنید 

پاتون رو از روي کالج بردارید تا هم پاتون یکم استراحت کنه هم کالج اسیب هرموقع جایی پارك کردید یا برا چند لحظه ایستادید دنده رو خالص کنید و-6
 نبینه 

یا دوچرخه سوار داره به سمت شما میاد و ندیده    براي پیاده شدن از ماشین حتما خیابون رو با برگردوندن سر کنترل کنید بعد پیاده بشید ممکنه یه موتور-7
 باشید 

دارید اگه ماشین دزدگیر داره که چه بهتر ولی اگه نداره مطمئن بشید شیشه هاي ماشین همه باال باشه ودر ماشین رو قفل وقتی قصد رها کردن ماشین رو -8
 وقتی ماشین در اختیار شماست رعایت همه اینها به عهده شخص شماست نه سرنشینها .کنید 

 دنده دادن به ماشین اصول
  

دنده فقط ماشین گاز میخورد وسرعت  نآ م براي سرعت دادن به ماشین نیاز به دنده باالتر داریم چون بادادیم و شروع به حرکت کردی 1موقعی که دنده 
  :نمیگیرد وبه موتور فشار وارد میکند در این حالت به ترتیب

در یک لحظه گاز را  باالتر میرود  20شمار از براي افراد مبتدي که با صداي ماشین اشنایی ندارند عقربه کیلومتر(گاز را که فشار داده ایم وصداي ماشین در امد 
 .هر گاه دنده ها به راحتی جا نرفتند در حالت خالص کالج را چند بار گرفته و رها می کنیم.  میدهیم  2آرام رها کرده و کالج را می گیریم و دنده 

 .حالت االکلنگ گاز را فشار داده و کالج را آرام آرام رها می کنیم

 .کنیم دقیقا همان مراحل را انجام می دهیم 3ه ي باال تر بدهیم و دنده را اگر خواستیم دند

و آرام  میدهیم  3می رود آنگاه گاز را رها کرده و کالج را می گیریم و دنده  40با گاز دادن ماشین و در آمدن صداي آن یا اینکه عقربه ي کیلومتر شمار باالي 
 .براي دنده هاي باالتر هم به همین نحو. را رها می کنیم به حالت االکلنگ گاز را فشار داده و کالج
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مت چپ و راست موقع دنده دادن ما به هیچ وجه نباید به دنده نگاه کنیم و باید با دست چپ نیمه ي باالیی سمت چپ فرمان را محکم بگیریم تا ماشین به س
  .منحرف نشود

  خودرو حرکت اصول حرفه اي

 
 اکثر توانایی در اتومبیل به چند نکته باید توجه داشته باشیددر هنگام شروع حرکت با حد 

 به حد اکثر میرسد) گشتاور( دور موتوري که نیروي تورك 1

 دور موتوري که توان موتور به حد اکثر میرسد 2

 چسبندگی الستیک 3

 توانایی کالچ 4

 
 ز به توان اتومبیل داریدبراي حرکت کردن با اتومبیل شما گاهی نیاز به استفاده از شتاب و گاه نیا

 ظاهر شوندبراي داشتن یک شروع خوب باید ابتدا اتومبیل صفحه کالچ و الستیک ها به قدر کافی گرم شده باشند تا جایی که حد اکثر تواناییهاي آنها 

ید باال ببرید و کالچ را طوري رها کنید که با حد اکثر ابتدا دنده را در سنگینترین حالت قرار داده و دور موتور را تا نزدیکی جایی که حد اکثر تورك بدست می آ
 چسبندي الستیک به حرکت در آیید

هرزگردي  توجه داشته باشید که هرزگردي الستیکها باعث میشوند شما نتوانید زمان را به نفع خود تغییر دهید پس اگر خودروي شما فاقد سیستم کنترل
 رگیر کنیدچرخهاست سعی کنید با دقت بیشتري کالچ را د

ر خودرو به وجود نیاید به محض آنکه کالچ کامال درگیر شده فشار گاز را تا حد اکثر افزایش دهید و فرمان را با هر دو دست کامال محکم نگه دارید تا انحرافی د
 و در صورت پیش آمدن انحراف بتوانید به راحتی اصالح مسیر کنید

زیاد دارید بسته به نوع خودرو دنده را طوري تعویض کنید که پس از تعویض و قرار گرفتن گیربکس در دنده ي  براي تعویض دنده ي خودرو اگر نیاز به شتاب
 سبکتر دور موتور در حوالی جایی باشد که گشتاور اتومبیل شما تکمیل میشود

 سعی کنید دنده را تا حد ممکن سریع تعویض کنید که باعث افت دور موتور از دست رفتن زمان نشود

ست که حد اکثر توان اما اگر در تعویض دنده ها نیاز به حداکثر توان موتور دارید بهترین زمان براي تعویض دنده وقتی است که دور موتور در حال گذر از جایی
 خودرو در آن دور تکمیل میشود

 ن چیزي در پی نداردقرار نگیرد زیرا جز هدر دادن زما ( Red Line ) توجه کنید که دور موتور به محدوده ي قرمز

 
 این نوع رانندگی نیاز شما را در استفاده از توانایی هاي اتومبیل براي حرکت کامال بر آورده میکند

 تکنیکهاي حرکت

 : استفاده از دنده معکوس

 گاهی شما نیاز پیدا میکنید در حالی که سرعث ثابتی دارید شتاب زیادي بگیرید

 تومبیل در دنده هاي مختلف و دور موتور در آن سرعت نیاز شما را براي انجام این عمل بر آورده میکنددر این مواقع شناخت کافی از سرعت ا

 حال در نظر بگیرید شما با سرعث ثابتی در حرکتید ناگهان لحظه اي احساس میکنید نیاز به شتاب بیشتري دارید

د که اتومبیل شما در آن سرعت و دنده دور موتورش حوالی عدیدیست که گشتاور موتور در این شرایط بهترین کار این است که گیربکس را در حالتی قرار دهی
 تکمیل میشود

و ضربه ي آنی به موتور سعی کنید قبل از درگیر کردن با بازي با گاز دور موتور را به حد الزم باال ببرید و سپس کالچ را درگیر کنید تا مانع سایش صفحه کالچ 
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 اتومبیل شوید

 : نیم کالچ

 این عمل باعث میشود به موتور اتومبیل شما ضربه اي وارد کند تا توانایی هاي موتور ظاهر شوند

ال اگر سرعت شاید برایتان پیش آمده که در سرعتی خاص هنگامی که نیاز شتابگیري دارید اتومبیل به خوبی شتاب نمیگیرد و اصطالحا خسته یا تنبل شده ح
 امکان معکوس کردن دنده هم وجود نداشته باشد بهترین کار استفاده از این تکنیک استدر حالتی قرار داشته باشد که 

کمی شک وارد کاري که شما انجام میدهید این حالت شک دادن به موتور و بیدار کردن آن است پس براي لحظه اي کالچ را تا نیمه فشار دهید تا به موتور 
 شود

 بقت گیري دارید و یا رقیب در حال نزدیک شدن به شماست کمک زیادي به شما میکنداین کار شما را در لحظاتی که نیاز به س

 البته تکرار زیاد این عمل باعث گرم شدن زیاد کالچ میشود و نگه داشتن به مدت طوالنی احتمال سوزاندن کالچ را باال میبرد

 
Power Shift : 

 ر موتور در هنگام تعویض دنده جلوگیري کنیداین تکنیک به شما کمک میکند از هدر رفتن زمان و کاهش دو

 براي استفاده از این تکنیک باید تمرین زیادي در تعویض سریع دنده انجام دهید

 پس از انکه سرعت الزم را در تعویض دنده در خود افزایش دادید میتوانید از این تکنیک استفاده کنید

یکند باال ببرید کالچ را آزاد کنید و دنده را در حاي عوض کنید که پایتان هنوز بر روي گاز قرار دارد و سریعا ابتدا دور موتور را تا جایی که نیاز شما بر آورده م
 کالچ را درگیر کنید

 دقت کنید در هنگام اینکار دور موتور بیش از حد باال نرود و تعویض دنده زیاد طول نکشد

 چرخ و از بین رفتن زمان میشود و البته فشار بیش از حد وارد نکنید زیرا باعث هرزگردي

اي استفاده ي این تکنیک در خودروهاي توربو به خوبی جواب میدهد و باعث افزایش شتاب میشود اما دقت کنید که خودروهاي استاندارد توانایی الزم را بر
 مداوم از این تکنیک را دارا نمیباشند و در صورت انجام فشار روي قطعات به شدت باال میرود

 
 :ر از پیچگذ

 براي گذر از پیچ باید چند مساله را به خاطر داشته باشید

 وضعیت چسبندگی الستیکها و اسفالت 1

 توانایی اتوموبیلتان در گذر از پیچ و توانایی تحمل فشار جانبی 2

 شیب پیچ نسبت به داخل قوس یا خارج 3

 زاویه ي پیچ 4

 
 :پیچ هاي کم سرعت

 رند و شما نیاز به کاهش سرعت دارید بهترین راه استفاده از معکوس و انتقال وزن خودرو به محور جلو استدر پیچهایی که زاویه ي تندي دا

و با گذر از داخل پیچ  قبل از پیچ شما باید این کار را انجام دهید و با علم به توانایی خودو سرعت مناسب را ایجاد کنید و از قسمت خارجی قوس پیچ وارد شوید
از آن با قطه به مرکز پیچ از آن خارج شوید تا شعاع گردش کمتري را ایجاد کنید و بتوانید با حد اکثر توان خودرو از آن خارج شوید و پس از گذر از دورترین ن

 توجه به نیروي موتور و نحوه ي شتابگیري دنده را تعویض کنید

 
د بعد از معکوس کردن دنده و انتقال وزن به جلو با سرعت پیچ مسیر را طی کنید در چنین اگر کمی بخواهید در اینگونه پیچها از توانایی خودرویتان باالتر روی
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 (*oversteer) شرایطی به خاطر سبک شدن وزن بر روي محور عقب قسمت عقب اتومبیل شما دچار انحراف به سمت خارج پیچ خواهد شد

خود بگیرید به طوري که در لحظه ي خروج از پیچ اتوموبیل شما کامال موازي مسیر حرکت با تمرین زیاد خواهید توانست لغزش قسمت عقب را کامال در اختیار 
 .قرار بگیرد و در انتها با افزایش فشار بر روي گاز پیچ را به خوبی طی کنید

 
ین کار است و براي اصالح مسیر در صورتی که انحراف قسمت عقب خطرناك شد و حس کردید زیاد از حد به سمت خارج متمایل شدید استفاده از ترمز بدتر

 بهتر است به آرامی فرامان را در جهت معکوس گردش پیچ بچرخانید و با فشردن پا بر روي پدال گاز به وزن قسمت عقب خودرو بیفزایید

 
 :پیچهاي پر سرعت

کند استفاده از این روش کمترین زمان را در گذر از پیچ به شما براي گذر از پیچهاي مالیم که زاویه ي کمی دارند و اتومبیل میتواند با سرعت باال از آنها عبور 
 خواهد داد

 
درو سرعت را به در اینگونه پیچها شما براي کاهش سرعت بهتر است به جاي معکوس کردن دنده در حد اقل زمان قبل از ورود به پیچ با حد اکثر توان ترمز خو

 و پس از گذر از قوس پیچ به سمت دورترین نقطه از مرکز پیچ اتومبیل را هدایت کنید سرعت مناسب برسانید و سپس به مزکز پیچ حرکت کنید

 
دن پا بر روي گاز و اگر بخواهید باز هم پا را فراتر گذارید و زمان کمتري در گذر از پیچ صرف کنید در لحظه اي که وارد پیچ میشودي وزن اتومبیل را با فشر

 افزایش سرعت به محور عقب وارد کنید

میشود و به سمت خارج پیچ متمایل خواهید شد و در دورترین نقطه از پیچ  ( understeer ) در این حالت کمی قسمت جلوي اتومبیل دچار کم پیچی
 .میتوانید با حد اکثر سرعت خارج شوید

رمز یا موتور به چرخها وارد نکنید و سعی کنید با اگر احساس کردید این حالت شما را از مسیر منحرف میکند سعی کنید هیچ انرژي منفی یا مثبتی توسط ت
 دفرمان اتومبیل را به حالت تعادل وا دارید زیرا وارد کردن انرژي مثبت یا منفی به چرخها از چسبندیگ چرخها نسبت به مسیر حرکت کم میکن

 
وقتی خودرو دچار این نوع انحراف میشود Hill and Toe :میشود ( understeer )استفاده از یک تکنیک براي اصالح مسیر در هنگامی که اتومبیل دچار

 در آورید بهترین کار توصیه شده این است که ارتباط موتور و چرخها را توسط کالچ قطع کرده و فقط با استفاده ي آرام از فرمان خودرو را به کنترل

 در این شرایط نباید هیچ گونه نیرویی از موتور یا ترمز به چرخها وارد شود

 اگر رها کردن گاز و عدم استفاده از ترمز در این حالت به شما کمکی نکرد بهترین راه استفاده از هر دوي اینهاست

 وقتی جلوي اتومبیل شما دچار کم پیچی میشود باید با استفاده از این تکنیک بدون ایجاد هیچ گونه نیروي مثبت یا منفی پیچ را طی کنید

ي خود بیفزایید و با استفاده از پاي راست هر دو پدال ترمز و گاز را تحت کنترل خود بگیرید بطوري که عمال با ادغام دو نیروي  قبل از هر کاري به ضریب دنده
در مسیر به چرخهاي جلو وارد نشود و با دقت تمام فرمان خودرو را به آرامی )* بر آیند هر دو نیرو صفر شود( ترمز و گاز موتور هیچ نوع نیروي مثبت یا منفی 

 پیچ قرار دهید

نیروي مناسب به ترمز  براي استفاده از این تکنیک میتوانید از پاي چپ هم براي گرفتن ترمز استفاده کنید البته اگر دقت الزم را در کنترل پاي چپ براي ایجاد
 ز کالچ هم از شما سلب خواهد شددارید زیرا ممکن است فشار مضاعف اتومبیل را به دور خود بچرخاند ضمن اینکه توانایی استفاده ا

 این عمل براي خودروهاي دفرانسیل جلو توصیه میشود و بهتر است فقط در شرایط اضطراري از آن استفاده کنید

 
 Drift : تکنیک نمایشی براي گذر از پیچ

 براي دریفت کردن در پیچها باید چسبندگی چرخهاي عقب را در لحظه ي رسیدن به پیچ کم کنید
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میتوانید این وزن را بر ) در خودروهاي دف عقب ( و وارد کردن نیروي محرك زیاد به چرخهاي عقب ) در خودروهاي دف جلو ( عکوس دادن یا ترمز دستیبا م
 روي محور کاهش دهید حال شما موفق به ناپایدار کردن عقب خودرو شده اید و نیاز به ایجاد حرکت مناسب در چرخهاي جلو دارید

از  ي که زاویه ي مناسب را نسبت به پیچ گرفتید فرمان را به سمت خارج پیچ بچرخوانید تا حدي که زاویه ي شما حفظ شود و شما با همان زاویهدر لحظه ا
 بغل به انتهاي پیچ لیز بخورید

چرخوانید و سعی کنید اتومبیل را در حالت در انتهاي پیچ لحظه اي قبل از آنکه خودروي شما موازي مسیر خروجی پیچ شود فرمان را بیشتر به سمت خارج ب
 موازي نگه دارید و پس از آنکه خودرو پایداري خود را بدست آورد اقدام به شتابگیري براي به پایان رساندن این حرکت کنید

 
 این تکنیک در مسیرهاي لغزنده به شما در گذر از پیچ کمک زیادي میکند

 اگر کمی تمرین کنید و حوصله به خرج دهید

 
 :سبقت گرفتن

 
 براي سبقت گرفتن باید دقت کافی را در تشخیص فاصله ها و سرعتها کسب کنید و فرمان را با هر دو دست کنترل کنید

م به همیشه توجه کنید که با منحرف کردن خودرو به سوي خط سبقت ابتدا اینرسی حرکتی به سمت جلو مانع از این عمل شما میشود پس با سرعت اقدا
اتومبیل ردن خودرو نکنید زیرا احتمال دارد حرکت سریعی ایجاد شده و باعث ایجاد خطر شود و اگر به اندازه اي که به فرمان نیرو وارد کرده اید منحرف ک

 تغییر جهت پیدا نکرد فشار زیادي وارد نکنید و سعی کنید به آرامی تغییر جهت را ایجاد کنید

م این مشکل وجود دارد پس دقت کنید که کمی زودتر از انتظار خود و به آرامی فرمان را براي موازي کردن جهت براي موازي کردن جهت حرکت با مسیر بازه
 حرکت با مسیر بچرخانید

 ار بگیریداگر احساس کردید که زمان کمتري براي سبقت گرفتن نیاز است قبل از سبقت از دنده معکوس استفاده کنید تا توان و شتاب مناسب را در اختی

نتوانید در مسیر و سعی کنید تا زمانی که سبقت میگیرید دستان خود را براي تعویض دنده یا هر کار دیگري از فرمان جدا نکنید زیرا باعث میشود به درستی 
 واقعی قرار بگیرید

یشود احتمال کشیده شدن هر دو خودرو به همیشه دقت کنید که وقتی قصد سبقت دارید به خاطر فشار هواي از روبرو که به شما و خودروي کناري وارد م
 سمت هم وجود داد پس فرمان را محکم در اختیار بگیرید

 راه دیگر براي اینکه از حد اکثر قدرت خودرو در سبقت گیري استفاده کنید نزدیک شدن به خودروي جلویی تا حد ممکن است

د پس میتوانید قبل از سبقت شتاب الزم را بدست آورید البته دقت کنید که فاصله ي کم در این حالت فشار باد کمتر به خودروي شما انرژي منفی وارد میکن
 نسبت به اتومبیل جلو دید شما را کور میکند و عدم رعایت فاصله خطرات زیادي در پی دارد

طرف خودروها جریانهاي گردبادي ایجاد میشود و  ضمن اینکه در این نوع سبقت گیري باید کنترل خود را بر روي فرمان کامال زیاد کنید زیرا معموال در دو
  ممکن است خودروي شما را نامتعادل کند

 :ترمز گیري

 
 پس از هر حرکتی شما حتما نیاز به کاهش سرعت یا توقف پیدا میکنید

 ترمز اولین وسیله ایست که در هنگام نیاز به شتاب معکوس به فکر هر راننده اي میرسد

م ضد قفل ترمز دارند شما میتوانید با خیال راحت پاي خود را تا انتها بر روي پدال ترمز قرار دهید و در صورت نیاز براي تغییر جهت در خودروهایی که سیست
 اتومبیل از فرمان با اطمینان کامل استفاده کنید و از اینکه پدال ترمز در زیر پایتان بشکند اصال ترسی نداشته باشید
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 قد این سیستم بود هرگز در شرایط اضطراري پاي خود را کامل بر روي پدال قرار ندهیداما اگر اتومبیل شما فا

ید زیرا سعی کنید پدال را تا جایی بفشارید که هنوز بین چرخ و سطح زمین چسبندگی وجود داشته باشد و از سایش چرخ با سطح مسیر حرکت جلوگیري کن
 یش طول خط ترمز کنترل ماشین را از شما سلب میکند و شما هیچ عملکردي روي فرمان نخواهید داشتبه وجود آمدن سایش بین چرخ و سطح عالوه بر افزا

 پس سعی کنید ترمز را تا مرز قفل شدن چرخها فشار دهید و در صورت لزوم از فرمان براي انحراف اتومبیل استفاده کنید

 مکن کنید تا خدایی نکرده اتومبیل شما اسپین نشوددر سر پیچها قبل از ترمز گیري اقدام به صاف کردن فرمان تا حد م

یخ بسته براي همیشه سعی کنید در رانندگی از حد اکثر توان ترمز در حد اقل زمان استفاده کنید و در مسرهاي لغزنده مانند جاده هاي خیس برف گرفته و 
 قفل میکنند و چسبندگی سریعتر از بین میرودترمز گیري فشار کمتري اعمال نید زیرا در این شرایط ترمزها زودتر از معمول 

 اما در مسیرهاي خاکی و شنی اگر تمام توان ترمز را تا قفل شدن چرخها استفاده کنید خط ترمز کوتاهتري خواهید داشت

مز دور موتور را باال ببرید میتوانید نیروي اگر همزمان با گرفتن تر) در اتومبیلهایی که بوستر خالیی دارند ( براي استفاده از باالترین توانایی ترمز اتومبیل 
 بیشتري را توسط بوستر ایجاد کنید

 دبراي استفاده از هر دو پدال اگر توانایی دارید پاي راست خود را بر روي هر دو پدال بفشارید وگرنه میتوانید از هر دو پا استفاده کنی

اري کم دیدید فشار کمتري به پدال وارد کنید و به نقطه اي که میتوانید از حادثه فرار کنید اگر پیش آمد که توان ترمز خود رو براي توقف در لحظات اضطر
 نگاه کنید و فرمان را محکم بگیرید و خودرو را به آرامی از حادثه دور کنید

 
با باال رفتن دور موتور کمک بیشتري به توان  استفاده از معکوس میتواند کمک بیشتري به شما کند زیرا هم شما از قدرت ترمز موتوري استفاده میکنید و هم

 بوستر خواهید کرد

 
 :فرمان و کنترل آن

 
 شاید در نظر نحوه ي گرفتن رل خودرو آسان بیاید اما استفاده ي نا صحیح از آن میتواند خطرات زیادي در پی داشته باشد

 قدرت شما را در کنترل چرخها کم میکند سعی کنید همیشه فرمان را با دودست بگیرید زیرا گرفتن فرمان با یک دست

 گرفتن فرمان اتومبیل با هر دو دست به شما این امکان را میدهد که در صورت اشتباه به سرعت بتوانید اشتباه خود را اصالح کنید

ي که اگر غربال فرمان را صفحه ي ساعت سعی کنید در جاهایی که نیاز به حرکات مداوم فرمان دارید هر دو دست خود را در دو سمت فرمان قرار دهید بطور
 است) 9-3(در نظر بگیریم بهترین جا براي قرار دادن دستها بر روي عدد سه و نه 

میکند  در این حال براي چرخاندن فرمان دستی که به سمت باال حرکت میکند کنترل کمتري بر روي عملکرد خود دارد اما دستی که به سمت پایین حرکت
 ملکرد خود را کنترل کندبهتر میتواند ع

 اگر هنگام حرکت دادن فرمان به جاي کشیدن آن کمی آن را فشار دهید کنترل دقیقتري بر روي حرکت آن خواهیدداشت

 
 قرار دهید) 3-12(یا دوازده و سه ) 10- 2(در مسیرهاي مستقیم با فرض عقربه ي ساعت میتوانید دستان خود را در حالت دو و ده 

 گی کمتري در شما ایجاد میکننداین دو حالت خست

قرار دارند دقیقتر است و همچنین به راحتی میتوانید فرمان اتومبیل را با کمترین خطا در مواجهه با )10-2(البته عملکرد دستها در حالتی که بر روي ده و دو 
 خطر بچرخانید و اتومبیل را از مسیر خطر دور نمایید
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 حرکات نمایشی

 :چرخش با ترمز دستی

 براي اینکه بتوانید با شعاع کمتري اتومبیل را سر و ته کنید استفاده از ترمز دستی راه جالبی است

 کیلومتر باشد را به خودرو میدهید 60براي این کار ابتدا سرعت الزم را که نباید فراتر از 

بچرخوانید و پدال کالچ را بفشارید در لحظه اي که فرمان را سپس در فضایی که در اختیار دارید همراه با هم فرمان خودرو را تقریبا یک چهارم دور 
و تا قفل  میچرخوانید از چسبندگی خودرو به سطح مسیر به مقدار قابل توجی میکاهید درست پس از چرخاندن فرمان دکمه ي ترمز دستی را با دست بگیرید

حور عقب به شدت کم میشود و باعث لیز خوردن چرخهاي عقب حول محور جلوي شدن چرخهاي عقب باال بکشید در این لحظه ناگهان وزن اتومبیل از روي م
 اتومبیل میشود

دش به سرعت پاي پس از انکه چرخش به مقدار الزم انجام شد سریعا فرمان را صاف کرده و دستی را رها کنید تا ترمزها آزاد شوند میتوانید پس از انجام گر
 اده از دنده سنگین این حرکت را به زیبایی ادلمه دهیدخود را از روي کالچ برداشته و با استف

 
کوس کردن اگه اتومبیل کمی سرکشی کرد و در گردش زیاده روي شد براي جلوگیري از خطر استفاده از ترمز به هیچ وجه توصیه نمیشود و بهتر است با مع

 ا رها کنید و کمی سعی کنید به اتومبیل شتاب رو به جلو وارد کنیدفرمان و خواباندن ترمز دستی اتومبیل را کنترل کنید و اگر الزم شده کالچ ر

 
 راکفورد

 با این حرکت میتوانید در شعایی کمتر اتومبیل را سر و ته کنید اما با حرکت به صورت دنده عقب

 است معموال حد اکثر سرعتی که در دنده عقب اتومبیلها به دست میآید بسیار نزدیک به حد اکثر سرعت در دنده یک

 پس باري این کار سرعت خود را تا جایی که امکان دارد باال ببرید و با دست خود فرمان را محکم نگه دارید

 بپیچاندوقتی سرعت الزم را در اختیار گرفتید سریعا پدال کالچ را فشار دهید و فرمان را در جهتی که قصد لیز دادن اتومبیل دارید به مقدار کم 

ت خطر واژگون شدن خودرو را میتواند به همراه داشته باشد پس سعی کنید براي لیز خوردن از ناپایدار کردن قسمت جلو استفاده کنید ترمز گرفت در این حال
 نه از ترمز کردن

قب منقل شود و البته توجه کنید که در حرکت با دنده عقب فرمان عملکرد سریعتري خواهد داشت زیرا شتابگیري به عقب باعث میشود وزن محور جلو به ع
 فرمان سبکتر از حد معمول بچرخد

اتومبیل در  براي اصالح حرکت هم از معکوس کردن چرخش فرمان استفاده کنید و اگر پس از انجام حرکت قصد حرکت با شتاب زیاد را دارید براي قرار دادن
شروع به حرکت کنید چون فشار زیادي به مجموع انتقال قدرت وارد  دنده ي یک کالچ را تا انتها فشار دهید و بگذارید تومبیل کامال متوقف شود و سپس

  میشود

 :دانستنیهاي ساده

 و تعویض دنده در جایی که حد اکثر توان خودرو تکمیل شده Red Line پر کردن دور موتور در یک دنده تا نزدیک: نحوه ي استفاده از قدرت موتور 

وتور تا باالي جایی که گشتاور تکمیل میشود و تعویض دنده در حالی که پس از تعویض دور موتور در نزدیکی پر کردن دور م: نحوه ي استفاده از گشتاور 
 ماکسیمم گشتاور قرار گیرد

 ایجاد شتاب منفی با گرفتن ترمز یا استفاده از دنده معکوس: انتقال وزن اتومبیل به جلو و کم کردن آن روي محور عقب 

 شتابگیري سریع و یا استفاده از ترمزدستی براي این کار: انتقال وزن به محور عقب 

 وقتی اتومبیل طبق فرمان داده شده عمل نکند و در پیچها قسمت جلو به سمت خارج متمایل شد:کم پیچی قسمت جلو 

 لغزش محور عقب به سوي خارج پیچ: انحراف قسمت عقب اتومبیل 
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در ( ین خط گذر کند شتاب و قدرت خودرو به شدت افت میکند و احتمال آسیب دیدن موتور وجود دارد وقتی دور موتور از ا: محدوده غیر مجاز دور موتور 
 ) اجازه ي گذر از این محدوده را نمیدهد ECU خودروهاي انژکتوري

  و معکوس )دنده کشی(تعویض دنده هاي مستقیم
  

دنده ي یک دنده ایست قدرتی وسنگین . ه عمل کم کردن دنده دنده معکوس میگویندبه عمل اضافه کردن دنده دنده کشی وب: انتقال دنده از دنده ي یک به دو
و اگر فضاي جلوي اتومبیل باز باشد و هیچ مانعی وجود .و فقط جهت حرکت دادن اتومبیل از حالت ایستاده به سمت جلو میباشد) سرعت کم وقدرت زیاد(

دو تا دو و نیم قرار گیرد البته در جاده کفی و هموار ولی در سرباالیی ها باید دور موتور بین دو و نیم تا سه    نداشته باشد سریعا گاز را پر کرده تا دور موتور بین
ا از یک به دو منتقل قرار گیرد بعد از اینکه گاز دنده ي یک پر شد در یک واحد زمانی گاز را قطع کرده و بال فاصله کالج را تا ته فشار دهید و دسته دنده ر

هر گاه بنا بدالیلی سرعت اتومبیل شما در سرباالیی، سرعت گیر یا :معکوس از دنده ي دو به یک .س کالج را رها کرده و گاز را به نرمی فشار دهیدکنید سپ
ع گاز را قطع برسد متوجه میشوید که اتومبیل شما با دنده ي دو کشش ندارد همان موق) محوطه ي ایست(دست انداز آنقدر کم شود که به زیر ده کیلومتر 

گیر یا دست انداز اگر کنید و کالج را تا ته فشار دهید و دسته دنده را از دو به یک منتقل کنید و مجددا بعد از باال شدن از سرباالیی و یا رد شدن از سرعت 
ه توضیح است که در حرکتهاي معابر شهري مخصوصا محوطه ي جلو اتومبیل شما باز بود مجددا گاز را پر کرده و دسته دنده را از یک به دو منتقل کنید الزم ب

ر طبیعی در رانندگی در راه بندانها و مناطق پر ترافیک شما شاید مجبور شوید بارها دنده کشی از یک به دو و معکوس از دو به یک را انجام دهید و این یک ام
ه حدي بازباشد که حداقل پانصد متر جلوتر از اتومبیل شما هیچ مانعی یا محوطه ي چنانچه فضاي جلوي اتومبیل شما ب:دنده ازدنده ي دو به سه  انتقال.میباشد

و در یک واحد زمانی کالج را تا ته گرفته و دسته دنده را از دو به سه منتقل کرده و کالج رابه ) مثل دنده ي یک(خطري نباشد میتوانید گاز دنده دو را پر کرده 
کیلومتر در  30هرگاه بنا بدالیلی سرعت شما درسرباالیی،ترمززدن،سرعت گیروغیره به زیر :معکوس از دنده ي سه به دو. آرامی رها کرده و گاز را فشار دهید

آرامی رها کنید و ساعت کاهش پیدا کرد در یک واحد زمانی گاز را قطع کنید و دسته دنده را از سه به دو منتقل کنید و سپس مثل دنده دو به یک کالج را به 
رده و مجددا بعد از رد شدن از سرباالیی یا سرعت گیر در صورت نبودن مانعی جلو اتومبیل شما و باز بودن مسیر مجددا گاز دنده ي دو را پر ک.فشار دهید به گاز

دنده .به دو و دو به سه میباشدو معکوس کردن آنها مثل دنده ي یک    الزم به ذکر است دنده کشی از سه به چهار و از چهار به پنج.و دنده را به سه منتقل کنید
حرکت به دنده هاي یک و دو در اتومبیلهاي سواري به دلیل قدرت زیاد و سرعت کم آن دنده هاي قدرتی یا سنگین میگویند و در جاهائیکه براي به :ي سنگین

سرازیري هاي تند جهت کاهش استفاده از تزمز و نیز کنترل درآوردن اتومبیل به قدرت زیاد نیاز باشد مثل شروع حرکت از حالت ایستاده،سرباالئی هاي تند یا 
به دنده هاي سه،چهار و پنج در اتومبیلهاي سواري بدلیل سرعت باال و قدرت کم :دنده سبک.بهتر فرمان و سرعت اتومبیل از دنده ي سنگین استفاده میکنیم

    .دنده سبک میگویند
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  اصول حرفه اي تعویض دنده خودرو

 
توزیع وزن در "سپس با مفاهیم  "صحیح پشت فرمان قرار گرفتیم"این خودرو که قرار است راننده اي حرفه آنرا براند به حرکت در آمده ، ابتدا ظاهرا کم کم 

چه .حاال شما می بایستی دنده تعویض کنید.را به حضورتان معرفی کردیم "شروع بی عیب و نقص و حرفه اي"آشنا شدیم و در شماره قبل نحوه  "خودرو
در نظر داشته باشید که این اصول براي خودرو هاي با گیربکس دستی و منوماتیک صادق بوده و در خصوص گیر .سنگین کردن دنده و چه سبک کردن آن

 .ی کنیمبکس هاي فول اتوماتیک که امکان تعویض دستی دنده وجود ندارد،صرفا آشنایی با حاالت مختلف گیربکس کافی است که مختصرا با آن اشاره م
 

 دسته دنده را صحیح بگیریم
 

دنده هایی . بگیرید همان طور که در مقاله اول به آن اشاره کردیم ، گرفتن دسته دنده از اصول اولیه رانندگی حرفه است دسته دنده را به مانند شکل در دست 
انگشت خود  4را با )  6,  4,  2دنده هاي ( نزدیک شما قرار دارند را با کف دست هول دهید و دنده هاي که  ) 5و  3,  1دنده هاي ( که از شما دور است 

  . به این نکته توجه کنید که در هیچ شرایطی نباید کتف شما از صندلی جدا شود. همین  . بکشید
 

 

 
  . ه باشید که خودرو با کدام دنده در حال حرکت استاز روش هاي نا متعارف هنگام تعویض دنده استفاده نکنید و همیشه و در همه حال بخاطر داشتلطفا 

 
شاید این مطلب ساده به نظر آید اما زمانی که شما با سرعت .در هر لحظه از وضعیت دنده خود مطلع باشیدو بدانید که با کدام دنده خودرو در حال حرکت است

 .رانندگی می کنید تمامی این موارد حیاتی هستند
 

  آشنایی اولیه

خودرو شما سریعتر می تواند به , هر چه دور موتور بیشتر باشد . ده اي دامنه حرکت و سرعت موثري دارد که به دامنه دور موتور آن اتومبیل بستگی دارد هر دن
ازه جایی است که این ب. می گویند  "دامنه نیرو  "دامنه موثري وجود دارد که آن , در بین سرعت هاي کاربردي یک موتور . نقطع تعویض دنده برسد 

  . سریعترین سرعت گیري در آن انجام می گیرد
  . نگاهی به شکل ذیل بیاندازید. اغلب گیربکس هاي به نحوي طراحی شده اند که بازه هاي مشترکی نیرویی در دنده هاي مختلف را فراهم می شود 
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رین بازه براي تعویض دنده است که در بیشتر مواقع دقیقا قبل از بازه خطر دور بهت ,براي مثال در قسمتی که ما بین دنده هاي یک و دو مشخص شده است 
  . موتور در خودرو هاي مختلف است که اغلب با قرمز مشخص می شوند

 
 ( REV MATCHING )تنظیم دور موتور

ی در مسابقات شرکت می کنند از آن اطالع کامل نداشته نرم دنده تعویض کردن به واقع یکی از اساسی ترین تکنیک هایی است که بسیاري از رانندگانی که حت
  . و به واقع از اعمال آن در رانندگی نا توان هستند

و جلوگیري  نرم تعویض کردن دنده نه تنها به کاهش استرس رانندگی و سر نشینان کمک می کند بلکه باعث افزایش عمر گیربکس و فشار کمتر به آن می شود
  . سته به قسمت جلو خودرو می شوداز انتقال وزن نا خوا

با همان سرعت  . دور بر دقیقه 3000در حال حرکت هستید و دور موتور روي  3با دنده . اجازه دهید مثالی بزنم . چیست  Rev Matching حاال قصه این
پوشش ) زمانی که گیر بکس در گیر نیست ( صله را با گاز دادن شما می بایستی این فا. دور بر دقیقه باال می آید  5000دور موتور تا نزدیکی . بروید  2به دنده 

با این تکنیک شما این اجازه را خودرو نمی دهید که از ترمز موتور استفده کند و به اصطالح برخی رانندگان قدیمی از کله . داده و پا را از روي کالچ بر دارید 
  . کردن خودرو جلوگیري خواهید کرد

 
  سبک کرده دنده

 
به مراتب راحت تر و , )  2براي مثال از دنده یک به دنده ( تعویض دنده براي سبک سازي آن ,مان طور که خود در رانندگی شهري نیز با آن مواجه شده اید ه

ا پدال گاز دور موتور را شما کافی است دنده ها را در حداکثر دامنه نیرویی خود تعویض کرده و کمی با بازي کردن ب. کم دغدغه تر از سنگین کرن آن است 
( دنده ها تا در نهایت دامنه نیرو خود , الزم به توضیح است که در مسابقات . براي دنده بعدي آماده کنید تا امکان تعوض دنده در حداقل زمان فراهم شود 

   . تعویض می شوند) دقیقا قبال از رد الین دور موتور
 

 سنگین کردن دنده
 

  را سنگین می کنیدشما در دو حالت دنده 
 )در اصطالح سنتی دنده مرده( خودرو با دور موتوري کمتر از بازه اعمال نیرو مورد نیاز راننده در حال حرکت است .1
  . شما به پیجی نزدیک شده اید و سرعت خودرو زیاد است و شما در حین ترمز گیري احتیاج به دنده سنگین تر براي عبور از پیچ دارید.2

  . شما با یک تنظیم دور موتور ساده به شرح ذیل به دنده سنگین تر می روید, مورد اول که تکلیف مشخص است در خصوص 
  . در حال حرکت است 3خودرو با دنده  1.1
  پا را روي کالچ گذاشته 1.2
  می آوریم 2به  3دنده را به از  1.3
  رسانیم دور موتور را به میزان هماهنگی می, پا فشردن پدال گاز  1.4
  پا را از روي کالچ بر می داریم 1.5

 
  . اما در مورد قسمت دوم کمی اوضاع پیچیده تر است

رفته و پا  2اقدام به ترمز گیري کرده و به دنده ,  3دنده ,نزدیک پیچ می شوید ) حرکت روي لیمیت  (با سرعت . اول وضعیت موجود شما را بررسی می کنیم 
وزن بیش از پیش به جلو منتقل شده و وارد پیچ می شوید و به علت توزیع وزن  , به علت استفاده خودرو از ترمز موتور. بر می دارید  را به آرامی از روي کالچ

  ...بسیار باال می رود و ) سر خوردن عقب خودرو ( احتمال بیش فرمانی , نا مناسب 
  راه حل چیست ؟

در ابتدا از رانندگی با سرعت زیاد پرهیز کرده و قبل از پیچ سرعت را به حد مناسب رسانده و سپس دنده را , اگر هنوز به حد یک راننده حرفه اي نشده اید 
فرآیندي زمان گیر که به شما . اما این فرآیند در دنیاي حرفه اي امکان پذیر نیست . سنگین کرده و با یک تنظیم دور موتور ساده به دنده سنگین تر بروید 

  . از تمام مسیر شتابگیري را نمی دهداجازه استفاده 
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انتخاب دنده ها به منظور ( شرایط مشابه قبل را آنالیز می کنیم .حاال بیاید یک حرفه اي باشیم  : ( Heel and Toe ) پنجه –استفاده از تکنیک پاشنه 

  ( فهم بهتر بوده و صرفا یک مثال می باشد
  3شتابگیري با دنده  -1

 

 
  می کنیم) ترمز ( شده و در نقطه ترمزگیري اقدام به شتابگیري منفی به پیچ نزدیک .2
 

 
 
, با پا چرخش مچ پایتان , حاال پاشنه پاي راست خود را با حفظ پنجه پا روي ترمز  .دور موتور و سرعت به حدي رسیده که می توان دنده را کاهش داد .3

  . شاریمپاشنه پا را به سمت پدال گاز می بریم و کالچ را می ف
 

 
 
  .گاز را با پاشنه می فشاریم تا دور موتور به حد تنظیم دور موتور  .4
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  .می رویم  2به دنده  .5
 

 
 
  حاال همزمان پاشنه پاي راست و پاي چپ را از روي پدال هاي گاز و کالچ برداشته .6
 

 
 
 
و در غیر این صورت باز هم اقدام به شتابگیري کرده و از پیچ عبور . مز را حفظ می کنیم حال اگر ترمز گیري همچنان احتیاج بود که وضعیت فشرده پدال تر .7

  . می کنیم
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خودرو دنده را  شما هم اکنون بدون از دست دادن زمان و افزایش طول فاصله ترمزگیري و مهمتر از آن درگیر کردن ترمز موتور و در نهایت بر هم زدن تعادل
  ) ...و 3به 4/  4به  5از ( نظر داشته باشید که این تکنیک در برخی موارد بصورت ترتیبی براي چند دنده استفاده می شود  در. سنگین کرده اید 

 

 تعویض دنده، مهارت یا دانش فنی؟
کسانی که با صرف . کن استما در برهه اي از زمان زندگی می کنیم که در آن خودرو به جزء جدایی ناپذیر زندگی بدل شده و تصور زندگی بدون آن نامم

   .هزینه، خودرویی اختیار می کنند براي جلوگیري از بروز مشکالت فنی باید نحوه استفاده صحیح از این وسیله مفید را نیز یاد بگیرند

ند تا این وسیله چهارچرخ به نیز قسمت هاي مختلفی دارد که هر کدام وظایفی به عهده دار خودروهمان گونه که انسان داراي اعضا و جوارح مختلفی است 
یک خودرو را می توان مانند قلب در نظر گرفت و کامپیوتر مرکزي خودرو و راننده آن را به مثابه مغز دانست که اعمال ارادي  موتوربه طور مثال . حرکت درآید

صورت می گیرد؛ تصور کنید یک انسان که مغز آن  رانندهوسط ت... اعمال ارادي مثل تعیین جهت، تغییر سرعت، ترمز گرفتن و. و غیرارادي را انجام می دهند
در خودرو نیز به همین صورت اگر راننده فرامین صحیح به آن ندهد به خودرو آسیب وارد می شود و این . فرمان هاي صحیح به آن ندهد چگونه عمل می کند

 دنده جعبهترین فرامینی که بیشترین تاثیر را در عمر وسیله نقلیه بخصوص موتور و یکی از مهم . به معنی صرف هزینه مالی و جانی فراوان براي مالک آن است
آشنا نبودن با تعویض دنده باعث . تعویض دنده مناسب می تواند عمر یک خودرو را افزایش دهد و مصرف سوخت آن را بهینه کند. آن دارد، تعویض دنده است

 .خواهد شد...) اقان زدن وروغن سوزي، یات(وارد آمدن آسیب جدي به خودرو 

براي دستیابی به این مهم . وجود دارد که براي تعیین آن ابتدا باید از وضع موتوري آن وسیله نقلیه اطالع داشته باشیم تعویض دندهنظریه هاي متفاوتی براي 
نمودارهاي مختلفی وجود دارد که ... چه بنزینی، چه دیزلی و به طور کلی براي هر موتور. سراغ نمودار موتور، که توسط شرکت سازنده ارائه شده است، می رویم

 :شاخصه هاي مهمی که در یک نمودار اینچنینی مشاهده می شود عبارت است از. نشان دهنده عملکرد موتور در شرایط خاص است
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ده و دیگر اعضاي سیستم انتقال قدرت به چرخ ها انتقال این نیرو از طریق جعبه دن. نیروي وارد شده به میل لنگ از طریق موتور را مشخص می کند گشتاور،
 .نشان داده می شود (RPMدور بر دقیقه (می یابد و باعث کشش خودرو به جلو یا عقب می شود و بر حسب دور موتور 

در . ضرب دور در گشتاور بیان می شوداست که از آن به عنوان پتانسیل ایجاد شده توسط موتور یاد می شود و از حاصل توان موتوریا  قدرتفاکتور بعدي، 
 .اندازه گیري می شود hp و در سیستم انگلیسی براساس اسب بخار KW سیستم متریک بر حسب

 .موتور را در دورهاي مختلف آن نمایش می دهد مصرف سوختدر اینجا فاکتور سومی نیز به چشم می خورد که میزان مصرف مخصوص موتور است و نحوه 

این در حالی است که قدرت ماکزیمم موتور در . در یک دور خاص اتفاق می افتد) قدرت چرخشی محور خروجی موتور(ا بیشترین مقدار گشتاور در همه موتوره
رد و این نمودار براي تمام موتورها وجود دا. دور دیگر و مصرف کمینه آن در دور سومی رخ می دهد که معموال در محدوده ماکزیمم گشتاور اتفاق می افتد

یمم خود می توسط شرکت خودروسازي در کاتالوگ خودرو آورده می شود، اما خود نمودار ذکر نمی شود بلکه فقط گشتاور و توان در دوري که به مقدار ماکز
و ماکزیمم توان  2500دور نیوتن متر در  105به طور مثال براي خودروي پراید ماکزیمم گشتاور . رسد را بیان می کند که همین براي بحث ما کفایت می کند

اسب بخار در دور  74و ماکزیمم توان  3400نیوتن بر متر در دور  111ماکزیمم گشتاور  206ایجاد می شود و براي خودروي پژو  5000اسب بخار در دور  63
 .به وجود می آید 5500

 :ه چند روش را انتخاب کنیمحال با دانستن ماکزیمم توان و گشتاور در هر خودرو می توانیم در عمل تعویض دند

 :روش ماکزیمم توان

براي انجام این نوع تعویض دنده به موتور در دنده هاي مختلف تا جایی گاز . این روش براي حالت کورس گذاشتن و اسپورتی تعویض دنده کردن به کار می رود
دور بر  5000مثال در پراید حوالی ) دنده رو به جلو(ه را انجام می دهیم می دهیم که دور موتور به منطقه ماکزیمم توان موتور برسد، بعد عمل تعویض دند

 .دور بر دقیقه عمل تعویض دنده انجام می شود 5500حوالی  206دقیقه و در پژو 

ور افت می کند، کار بیهوده اي در این حالت بیشترین شتاب را داریم، اما اگر بیش از محدوده ماکزیمم توان گاز بدهیم، چون با توجه به نمودار قدرت، دور موت
در این روش مصرف . شودانجام داده ایم و عالوه بر این که به موتور فشار زیادي وارد می شود، امکان قطع فیلر روغن در یاتاقان و یاتاقان زدن موتور زیاد می 

 .خودرو بیش از حالت استاندارد است و براي رانندگی معمولی پیشنهاد نمی شود

 :م گشتاورروش ماکزیم

 2500در پراید (این روش که بیشتر در داخل شهر و مسیر هاي صاف و بدون عوارض سطحی استفاده می شود، با رسیدن دور موتور به محدود ماکزیمم گشتاور 
ات موتور به علت استفاده در این روش قطع. عمل تعویض دنده را انجام می دهند که باعث کاهش مصرف سوخت می شود) دور بر دقیقه 3400، 206و در پژو 

این روش را بیشتر راننده هاي تاکسی در خطوط مشخص . دچار فرسودگی می شوند) بین ماکزیمم گشتاور تا ماکزیمم توان(نکردن کامل از محدود بهینه موتور 
 .استفاده می کنند
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 روش سوم

ن مصرف خوب موتور هم در بهترین حالت عملکردي خود قرار می گیرد که اما روش سومی نیز پیشنهاد می شود که مابین دو روش ذکر شده است و در حی
 .باید دنده جدید را در محدوده ماکزیمم گشتاور خود شروع کند) سبک یا سنگین کردن دنده(براي انجام آن موتور بعد از هر تعویض دنده 

نسیل و تبدیل نسبت دور گشتاور توسط دیگر اجزاي سیستم انتقال قدرت این بعد از هر تعویض دنده به دلیل وجود نسبت دنده هاي مختلف در گیربکس، دیفرا
به طور مثال ). پس از عمل تعویض دنده(کم یا زیاد می شود ) سبک کردن یا معکوس(در دنده هاي مختلف بسته به نوع تعویض دنده ) دور و گشتاور(نسبت 

به دلیل سبک شدن دنده، افت دور داریم و موتور، دنده دو را بعد از افت دور صورت گرفته افزایش  پس از عمل تعویض دنده از دنده یک به دو، ما در دور موتور
براي تعویض دنده روبه جلو باید آنقدر به موتور گاز بدهیم که بعد از : حال فرمول کلی براي تعویض دنده در این روش را به این صورت بیان می کنیم. می دهد

 .موتور، موتور دنده جدید را از محدوده اي شروع کند که ماکزیمم گشتاور خود را در آن محدوده داردسبک شدن دنده و افت دور 

نشین، الزم به ذکر است نمودار قدرت یک نمودار تئوري است ولی در عمل این کاهش یا افزایش دور به علل مختلف همچون سطح جاده، وزن خودرو و سر
بنابراین تشخیص میزان گاز دهی یا عدم گازدهی تا . یا و عوامل مختلف دیگري مثل میزان باد الستیک ها بستگی دارددرجه حرارت محیط، ارتفاع از سطح در

که قدرت موتورشان در ... و 405و  206حدي که بعد از تعویض دنده افت یا افزایش دور الزم را پیدا کنیم، سخت است، اما براي خودرو هایی مثل پراید، پژو 
تا  700سی سی دارند می توان از لحاظ تجربی به این نتایج رسید که به ازاي هر سبک کردن دنده  2000اسب بخار و حجم سیلندر زیر  100تا  60محدوده 

ضوع به البته این مو. دور بر دقیقه افزایش دور موتور مشاهده می شود 1200تا  800دور بر دقیقه افت دور موتور داریم و به ازاي هر سنگین کردن  1000
مان ممکن دنده تمرین فراوان و عادت به شنیدن صداي موتور نیز بستگی دارد تا جایی که رانندگان حرفه اي به شکلی غریزي و بدون فکر کردن، در بهترین ز

  .خودرو را عوض می کنند تا بیشترین قدرت و کمترین مصرف سوخت را داشته باشند

 )چنیم کال( حرکت
   .باالتر برود و1یعنی اینکه با پاي راست گاز را ارام فشار داده تا دور موتور از     چبه صورت نیم کال چحرکت با گاز و کال   بهترین نوع حرکت اندا ختن ماشین 

کف ماشین بخورد به طوري که پاي ما به شکل یک اهرم عمل کند و کالج را از قسمت مچ پا  پاشنه ي پا به  باید   با پنجه پا ي چپ کالج را فشار می دهیم
همان جا که به حرکت در آید کالج را نگه می داریم تا حرکت ماشین سر دور بیافتد و بعد )حرکت 1نقطه (آزاد می کنیم تا جایی که ماشین به حرکت در آید 

 با تمرین بیشتر میتوانیم فشار دادن گاز و برداشتن کالج را به شکل االکلنگ همزمان انجام دهیم  م وحرکت کنیم از آن می توانیم پاي خودمان را برداری

 یعنی چی؟   نیم کالچ

داریم و خب؟ حاال آروم پا رو از روي کالچ بر می.و می خوایم از حالت سکون حرکت کنیم، کالچ رو هم تا ته گرفتیم) 1دنده ( یعنی وقتی ماشین تو دنده ست
بعد می تونیم یه کم گاز چاشنی کار کنیم و همین که ماشین راه افتاد کالچ رو .ترمز رو هم رها می کنیم تا جایی که احساس کنیم ماشین داره حرکت می کنه

   .پس سرعت عمل در نیم کالچ مهمه.ثانیه زمان می بره 3- 2کل این فرایند تنها . اروم رها کنیم

 :انواع نیم کالچ

  :لت سکون و سطح صاف حا.1

، اگر پا روي ترمز باشه، میشه ترمز رو رها کرد و اگر ترمز دستی باال باشه، 1در حالت سکون و در سطح صاف، وقتی کالچ رو تا ته می گیریم و می زنیم دنده 
ا رو از روي کالچ برمیداریم و همزمان با این کار یه آروم پ.چون ماشین به عقب یا جلو حرکت نمی کنه، پس میشه راحت ترمز رو رها کرد.میشه اون رو خوابوند

  .پر بشه، و بعد می ریم سراغ عوض کردن دنده ها 1کم گاز می دیم و وقتی ماشین راه افتاد آروم کالچ رو رها می کنیم و گاز بیشتري به ماشین میدیم تا دنده 

  :حالت سکون و سرازیري.2
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خب مثل حالت باال عمل .اما فرض کنیم جلوي شما خالیه. ن جلوتون باشه، مطمئناً نمیشه ترمز رو بالفاصله رها کرداگر ماشی. این راحت ترین حالت نیم کالچه
با .دنده رو خالص کنید و فقط پا روي ترمز باشه.اما اگر مثالً تو ترافیک بودیم و سرازیري هم بود، چکار کنیم؟ تو این حالت نیم کالچ الزم نیست. می کنیم

پس کی نیم کالچ الزمه؟ وقتی که ماشین جلویی فاصله . بعد که ایستاد دوباره ترمز کنید.ماشین ها، ترمز رو رها کنید تا به ماشین جلویی برسید شروع حرکت
مدت زمان زیادي  و با رها کردن ترمز) تا ماشین میره جلوتر 7-6مثل وقتایی که ترافیک یکدفعه حرکت زیادي میکنه و ماشین جلویی ( ي زیادي از شما گرفته

بعالوه وقتی تو سرازیري هستید، اگر ماشین خالص باشه و سرعت زیادي بگیره، ترمز ها زیاد خوب عمل نمی کنند و . طول می کشه تا به ماشین جلویی برسید
  دیگر ومسیر طوالنیپس تنها در حالت حرکت مورچه اي ماشین جلویی، ماشین رو خالص کنید و با ترمز حرکت کنید نه در موارد .خطرناکه

  :حالت سکون و سرباالیی.3

ماشین خالصه و ترمز .در این جا فرض می کنیم تو یک سرباالیی با شیب تند هستیم و توي ترافیک گیر کردیم. سخت ترین حالت نیم کالچ و مهمترین حالت
ي حرکت کنیم که بدون اینکه بریم عقب و بزنیم به ماشین عقبی، چه طور. حاال ماشین جلویی حرکت می کنه و به اندازه ي یک ماشین میره جلو. رو گرفتیم

  راحت بریم جلو و فاصله رو پر کنیم؟

  :دو حالت داره  

  :اگر خیلی سرباالیی تند نباشه. 1

و آروم پا رو از روي کالچ بر میداریم تا ، حاال آروم پا رو از روي کالچ بر میداریم تا ماشین بلرزه؛ بعد ترمز رو رها می کنیم و گاز میدیم 1پا روي ترمز، کالچ دنده
تر کالچ در واقع شما با این کار، بدون استفاده از ترمز و فقط با نیم کالچ، ماشین رو در سرباالیی نگه میدارید و با گاز دادن و رها کردن بیش. ماشین بره جلو

اي ایستادن هم گاز رو رها کنید، کالچ رو تا ته بگیرید، ترمز کنید و بعد دنده بر. حرکت بدون اینکه عقب برید، به جلو حرکت می کنید 2ورسوندن به نقطه ي 
می تونید یه کار خوب کنید که ترمز دستی رو بکشید باال و پا رو از روي ترمز بر دارید و . رو خالص کنید؛ پا رو از روي کالچ بردارید و فقط ترمز رو نگه دارید

  .ترمز رو بگیرید، دستی رو بخوابونید و مثل باال عمل کنیدو بعد براي شروع حرکت . راحت بشینید

  :سرازیري شیب خیلی تندي داره: حاالت دوم

تو این حالت دستی رو بکشید باال، . چون نیم کالچ زورش نمیرسه ماشین رو نگه داره و ممکنه سریع خاموش کنید.تو این حاالت نمیشه مثل باال عمل کرد
براي ایستادن هم مثل حالت . حاال دستی رو بخوابونید و حرکت کنید.ه نیم کالچ می کنید گاز بدید تا ماشین تکون بخوره و بلرزه، حاال همزمان ک1کالچ دنده 

 در این حاالت ترمز. بعد براي شروع حرکت دوباره از نو شروع کنید. منتهی هر وقت که توقف کامل کردید، خالص کنید و ترمز دستی رو بکشید.باال عمل کنید
پس این روش رو حتماً یاد بگیرید که خیلی کارایی داره و فقط راننده هاي حرفه اي از این روش . دستی خیلی کارایی داره و بدون اون، کار خیلی سخت میشه

  استفاده میکنند و تازه کارها توي سرباالیی ها همش خاموش میکنند

راي تمرین هم در یک سرباالیی با شیب کم، سعی کنید بدون استفاده از گاز و ترمز و فقط با ب.در نهایت اینکه نیم کالچ موضوع بسیار مهمی در رانندگیه
حرکت برسونید وبدون گاز حرکت کنید ودوباره این تمرین رو تکرار کنید تا به کالج تو هر  2استفاده از نیم کالچ ماشین رو نگه دارید وکالج رو ارام تا حد نقطه 

 نقطه اي مسلط بشید
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 عکوسدنده م

  
با سرعت مناسب که دنده ها به راحتی جاي گیري شوند حرکت کرده و جهت معکوس و نگهداشتن ماشین، با راهنماي سمت  3تا دنده ي  1ابتدا از دنده ي 

ریم، با مکث آزاد می کنیم، راست پا را از گاز برداشته بر روي پدال ترمز می گذاریم، ترمز را فشار می دهیم، با کمی مکث آزاد می کنیم، مجددا ترمز می گی
شود که همزمان فاصله ي عرضی با جدول یا کنار خیابان را تنظیم کرده  2همین عمل را یکی دو بار دیگر تکرار می کنیم تا سرعت حرکت مناسب دنده ي 

ز آن ایست کرده و در صورت نیاز دنده را در حالت قرار داده، بعد ا 2رسیدیم دنده را در حالت  2باشیم؛ قبل از ایست کامل و زمانی که به سرعت مجاز دنده 
  .قرار می دهیم 1دنده 

این کار باعث شتاب  .هست 2و1باید توجه داشته باشیم که یکی از بزرگترین اشتباهات در رانندگی، کالج گرفتن قبل از ترمز کردن در دنده هاي باالتر از  
وباالتر فقط براي حرکت مستقیم است براي پارك یا دور میدان یا تقاطع یا وارد  3دنده هاي .ف کندگرفتن خودرو می شود و باعث می شود خودرو دیرتر توق
  .کنیم 1یا  2بعد کالج را بگیریم ودنده را   شدن به فرعی باید حتما سرعت را با ترمز پایین بیاوریم

 

 انواع شیب خیابان و روش کنترل 
  

 )کفی(خیابان صاف 

این نکته را   حرکت کالج را نگه داریم اگر ماشین لرزید لرزش ماشین را با کمی گاز میگیریم 1در این خیابان میتوانیم با کالج شروع به حرکت کنیم ودر نقطه 
 در نظر داشته باشید که گاز در حالت نیم کالج سرعت را باال نمیبردو فقط از لرزش ماشین جلو گیري میکند 

  ريخیابان سرازی

کالج را گرفته دنده را در حالت عقب قرار میدهیم و فقط با ارام رها کردن ترمز حداقل    در این خیابان وقتی دنده عقب قصد حرکت داریم ترمز را رها نمی کنیم
 .که لغزنده است جلوگیري میکنیم سرعت را تنظیم میکنیم البته گاهی با کمی باال اوردن کالج نه در حد لرزش از امکان سر خوردن ماشین در سرازیریهایی

 خیابان سرباالیی

میدهیم به این در این نوع خیابان وقتی دنده در حالت عقب باشد ترمز را رها نمیکنیم چون ماشین بر خالف جهت ما حرکت میکند وحالت نیم کالج را انجام 
لرزش ماشین را احساس کنیم کالج را در همین نقطه نگه میداریم و ترمز را رها  صورت که همینطور که ترمز را فشار میدهیم کالج را خیلی ارام باال اورده تا

نکته مهم در دنده .م میکنیم اگر کالج نقطه مناسب باشد ماشین میایستد ودیگر مخالف نمیرود براي حرکت گاز را فشار میدهیم و کالج را ارام ارام باال میاوری
ر از خیابان صاف ماشین گاز میخواهد ویک راننده ماهر براي توقف ثانیه اي در حرکت دنده عقب سرباالیی با گاز و عقب سر باالیی میزان گاز ان است که بیشت

   .کالج میایستد نه با ترمز
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 طریقه کم کردن سرعت وحرکت در خیابانهاي شلوغ وترافیک سنگین
 

   تقریبا طول(داشته باشیم وفاصله ماشین خودمان را با ماشین جلویی رعایت کنیم  باید بیشترین دقت را به جلو   براي رانندگی در سطح شهر و خیابانهاي شلوغ
 البته به شرایط اب و هوایی هم بستگی دارد )دو تا ماشین 

اصله مان هر موقع ماشین جلویی چراغ ترمزش روشن شد ما هم سرعت را کم کرده تا ف)چراغهاي قرمز رنگ(توجه به چراغ ترمز ماشین جلویی بسیار مهم است 
هاي جلوتر تنظیم شود البته اگر بد شانس نباشید و ماشین جلویی چراغ ترمزش نسوخته باشد که در این صورت باید به چرخهاي ماشین جلویی وحرکت ماشین

 .دقت کنیم

 کم کنیم میخواهیم بدانیم اگر ماشین جلو ترمز گرفت یا عابر پیاده اي در حال رد شدن از خیابان است چگونه سرعتمان را 

ترمز کند وباعث به این نکته دقت کنید که در خیابانهاي شلوغ نباید ترمز ناگهانی گرفت مگر مواقع ضروري چون باعث میشود ماشین پشت سر نتواند به موقع 
 . تصادف میشود

 رها کردن گاز-1 

صله مان با ماشین جلو مناسب شد یا عابر از خیابان گذشت دوباره با گاز رها کردن گاز اولین نوع ترمز است یعنی با رها کردن گاز سرعت پایین میاید وقتی فا
 دادن سرعت میگیریم 

 

 )نیش ترمز(ترمز بدون کالج -2

کیلومتر برسد وترمز را رها  20اگر رها کردن گاز کافی نبود با پاي راست ترمز را ارام فشار میدهیم تا حدي که سرعت ماشین کم شده و سرعت حدودا زیر 
ج را نگرفته اید نیم وقبل از اینکه سرعت پایین تر بیاید گاز میدهیم و سرعت میگیریم توجه داشته باشید که اگر بیشتر از این ترمز را فشار دهید چون کالمیک

 ماشین خاموش میشود

 )1دنده(گرفتن کالج ودنده کم کردن-3

م ترمز را به تنهایی فشار دهیم ولی باز هم نیاز به کم کردن سرعت داریم فورا کالج را فشار دادیم ودیگر نمیتوانی 20وقتی در مرحله قبلی ترمز را تا زیر 
میکنیم وارام پا را از  1رسید ترمز را رها کرده و دنده را  10نیاز به ایست کامل نداریم پس سرعت که به   میگیریم وبقیه ترمز را با گرفتن کالج میگیریم ولی

 مناسب است )بالشتی(این مرحله براي گرفتن دست انداز هاي بزرگ .سرعت میگیریم روي کالج برمیداریم و دوباره 

 ایست کامل -4

طی انجام مراحل باال وقتی کالج را گرفتیم ودنده را ....)پشت چراغ قرمز یا ایست کامل ماشین جلو یا عبور عابر از خط عابر پیاده(وقتی نیاز به ایست کامل داریم 
 . برسد و ماشین بایستد 0فشار داده تا کیلومتر به  کردیم ترمز را ارام 1

   . این مراحل بسته به شرایط پیش امده است با تمرین میتوانید به راحتی همه مراحل را انجام دهید و راحت در خیابانهاي شلوغ حرکت کنید
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  !؟خالص کردن ماشین توسرعت باال
 

 وفقط با ترمز ماشین رو کنترل کنیم ؟ یا کار درستیه که تو سرعت زیاد دنده رو خالص کنیمآ 

دنده رو خالص میکنند و فقط باترمز تا حد ایست پیش میرند ولی تو ایین نامه ي  100یا  80اینکارو انجام میدند که مثال سرعت    اکثر راننده هاي قدیمی
رانندگی در حالت خالص به . چیزیست که تصور می کنیدجدید این حرکت اشتباه محض کنترل اتومبیل در حالت خالص بسیار سخت تر و خطرناتر از آن 

  : مهم به چند علت .خودي خود یک ریسک محصوب می شود

 
 سرعت ماشین باالتر میره وماشین شتاب بیشتري میگیره  .1

نه که اصطالح چوب شدن وممکنه قفل ک  وقتی ماشین خالص باشه درست عمل نمیکنه ABSترمز هاي معمولی شاید با خالص کار کنه ولی ترمز هاي .2
  بهش میگن 

 
ونه خودشو وقتی ماشین رو با سرعت زیاد خالص کنید مثل این میمونه که یه ادمی داره از کوه پایین میاد یه دفعه کسی از پشت هلش بده خیلی سخت میت .3

 اینجور ي ماشین رو به امون خدا رها کردید   کنترل کنه

اطمینان از خاموش نشدن ناگهانی موتور خودرو در حالت حرکت است، از آنجایی که امکان خاموش شدن موتور خودرو  خالص نکردن   یکی دیگر از مزیتهاي .4
تمال و در حالت خالص و حرکت به مدت طوالنی زیاد است و با توجه به اینکه کارایی سیستم ترمز به شدت وابسطه به روشن بودن موتور خودرو است اح

 .سیستم ترمز در نقاط و لحظات حساس به حداقل میرسدریسک عدم عملکرد مناسب 

 
اینو بدونید که در هر جایی که اصطحکاك بین زمین و .درباره برف و یخ و شن .    اگه جاده هم لغزنده باشه که باید خیلی شانس بیاري که سر نخوري.5

 الستیک کم باشه خطرناکترین کار ترمز گرفتنه
 
خالص رانندگی می کنید در حقیقت تمام ایمنی خودتان را به ترمزها سپرده اید و استفاده مداوم از آنها داغ شدن سیستم ترمز  وقتی در سرازیري ها با حالت .6

در برخی موارد موجب تاب برداشتن دیسکهاي ترمز و در نتیجه ایجاد عیوب جدي در سیستم ترمز آن هم در . و کاهش شدید کارایی آن را به دنبال ذارد
  00000داغ کردن لنت ترمز باعث نگرفتن و لیز خوردن و درنتیجه ترمز !می شود که عموما دسترسی به هیچ امکانات تعمیراتیی ندارید مکانهایی

 
ترمز از حالت  انتخاب دنده مناسب در سراشیبیها عالوه بر اینکه تعادل اتومیل شما را به خصوص در پیچها بهتر حفظ میکند بلکه به خودي خود با استفاده.7

ه خودي خود موتور باعث کنترل سرعت اتومبیل و استفاده به مراتب کمتر از سیستم ترمز خودرو هم می شود، همچنین استفاده از ترمز روي پیچها را که ب
 .امري خطرناك محسوب می شود تا حدود زیادي کاهش می دهد

با اینرسی و فشار افقی مقابله کنید چون فشار شدید به محور ها و الستیک ها خطر  شما وقتی سر پیچ گاز بدین با دنده ي کمتر خیلی راحتتر می تونید .8
  آفرین خواهد بود 

 
همینقدر خالصه می کنیم که درگیر بودن . نه تنها در ترمزهاي شدید بلکه در ترمزهاي معمولی هم سعی بر این کنید که کالچ نگیرید و ماشین خالص نباشه.9

همنچنین توصیه میشه اگه راننده واردي هستید در برف و یخبندان به جاي . شدن چرخها به خصوص در یخبندان و برف میشهدنده تا حدودي مانع قفل 
  مخصوصا با شرایط جاده و اي و کیفیت و طراحی خودرو هاي ایرانی اصال به صالح نیست.ترمزهاي خفیف از دنده معکوس استفاده کنید
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با یه معکوس سریع و گاز شدید کنترل ماشین به  در حالت دنده   و میکنید  ماشینتون منحرف شد اگه ترمز بگیرید حتما چپ بدونید که اگه خداي ناکرده.10 
 دست شما بر می گرده

 
ین چیزي براتون بگذاري دنده سنگین حاال اگه خداي ناکرده چن امکان داره ناگهان متوجه بشی ماشین ترمز نداره و سرعت زیاد شده باشه دیگه نمی تونی  .11

  این کارو میتونید انجام بدید  پیش اومد اونم تو شیب زیاد 
ست نرفته گاز رو فرض کنید توي شیب ماشین خالص باشه و ترمز ها عمل نکنه و از ترمز دستی هم کاري بر نیاد تنها کاري که میشه کرد اینه که تا زمان از د

و بعد گاز رو ول کنیم تا سرعت کم بشه بعد بالفاصله کالچ رو  5یا  4فحه کالچ بره و اونوقت دنده رو بگذاریم روي تا ته فشار بدیم تا دور موتور باالتر از دور ص
و کالچ و گاز رو ول میکنیم تا سرعت باز کمتر بشه همین روند رو تکرار میکنیم تا سرعت به  3میدیم و اینبار دنده رو میگذاریم  فشار   گرفته و مجدد گاز رو

 سه که مطلوب باشهحدي بر

  ردنکحرفه اي ترمز اصول 
  نرم و سریع ترمز بگیرید

در حوزه افزایش رفلکس هاي بدنی شما در هنگام مواجهه با . عکس العمل سریع و نرم در زمان ترمز گیري شما را به رانندگی حرفه اي نزدیکتر می کند 
ن عکس العمل شما کمتر شود اما در این مطلب تمرکز ما برروي کیفیت ترمزگیري خواهد بود مشکالت بزودي نکاتی را به حضورتان معرفی خواهیم کرد که زما

می بایستی پدال ها را ابر .نیستند که به یکباره آنها را تا انتها بفشاریم ON/OFF این پدال ها کلید.نرم ترمز کردن دقیقا مانند فشردن پدال گاز می باشد . 
 .فشار را نرم ، سریع و تدریجی افزایش دهید.آب داخل آنرا به آهستگی خالی کنیدپرآبی تصور کنید که می خواهید 

اینگومه ترمز گیري . گرفتن کالچ در حین ترمز گیري است , یکی از مواردي که در آموزشگاه هاي رانندگی به اشتباه در اختیار نو آموزان قرار داده می شود 
  . کاهش سرعت است که عمال کیفیت شتابگیري منفی را کاهش خواهد دادباعث خروج ترمزي بنام ترمز موتور از روند 

 کدام ترمز ؟

یک تصور اشتباه در اذهان عمومی شکل گرفته است که گمان می کنند خودروهایی که مجهز به  . " اجازه ندهید تایر ها قفل شوند"یک اصل ساده 
این سامانه صرفا جهت جلوکیري از قفل شدن تایر ها روي سطح .ا این تفکر فاصله دارد اما حقیقت کمی ب. هستند،ترمز هاي بهتري دارند  ABS سیستم

 هیچ راننده حرفه اي در طول مسابقات از این سیستم استفاده نمی کند که در ادامه به دلیل آن خواهیم پرداخت. حرکت است و تنها در این زمان فعال می شود
. 

 : ابتدا نگاهی به تصویر ذیل بیاندازید
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 : ( Threshold (thr sh ld ) Braking) ترمزگیري آستانه اي: حالت اول 

ترمزي است که میزان فشار بازدارنده به حدي است که چرخ ها تا آستانه قفل . این روش بهترین شیوه ترمزگیري روي آسفالت بوده و مخصوص حرفه هاست  
  . ترمز گیري بیاندازید نگاهی به نموادر ذیل در خصوص تاثیر.پیش روند , شدن 

 

 
, دچار لغزش می شوند % 20به سادگی نشان می دهد که زمانی که تایرها تا , این نمودار که براي خوانندگان است که علمی تر رانندگی را دنبال می کنند 

این سامانه قبل از لحظه شروع . استفاده نمی کنند  ABS عمال این همان دلیلی است که رانندگان حرفه اي از سیستم. بیشترین تاثیر ترمز شکل خواهد گرفت 
  . لغزش فعال می شود

  . درصدي راننده حرفه اي و آماتور در هنگام ترمزگیري است 30تفاوت , نکته دیگري که از این نمودار استخراج می شود 

  : فعال ABS سیستم ترمز با: حالت دوم 
 

در این حالت نیز همان راننده آماتور پشت . اشاره شده بازنویسی آنها صرفا تکرار مکررات است  "خودرو امروز  "در فکر می کنم به اندازه کافی به این سامانه 
ولی بازهم پول و تکنولوژي .همین .است  ( ABS ) خودرو نشسته است و تنها مزیت او جیب کمی پر پول تر و تملک یک خودروي داراي سیستم ضد قفل

 . ان نفر را نجات می دهدمعجزه کرده و جان هزار
 

 : حالت سوم
 
رانندگانی که خودرو هایی قبل از فشار پلیس به .ترمزي که اغلب رانندگان حتی با تجربه ها در شرایط اضطراري و مواجه شدن با خطر آنرا تجربه کرده اند  

 100ترمزي که با قفل .رانندگی حرفه ایی را نداشته اند خریداري کرده و اقبال خواندن چنین مطالبی در خصوص  ABS خودروسازان داخلی براي نصب
  . درصدي تایر ها رخ می دهد

 Cadence Braking : حالت چهارم
 
سطح , به این ترتیب که شما به هر علتی از قبیل آشنا نبودم با خودرو  . بهره نمی برند ABS حالتی است براي سطوح لغزنده و خودرو هایی که از سیستم 

در این زمان خودرو امکان فرمان , همان طور که پیش از این هم اشاره شد  . اقدام به فشردن پدال ترمز کرده و تایرها قفل می شوند, ا سیستم ترمز حرکتی و ی
دگی را به تایرها چسبن, با کاهش فشار پدال ترمز . چاره کار در حفظ آرامش و دقت به پدال ترمز و فرمان است . پذیري نداشته و از مسیر خارج می شود 

  . انسانی است ABS ممکن است این عمل چندین بار تکرار شود که عمال یک. بازگردانید که نشان آنرا به راحتی از رفتار فرمان می توانید درك کنید 
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  خسارت را کاهش دهیم

 می پرسید چرا ؟. کاهش خسارت جانی و مالی است  اي یکی از مزیت هاي رانندگی حرفه

هرچه سریعتر و با شدت تر پاك کنید تیکه . مصرف تایر ها در ترمز گیري هاي شدید جریان همان مصرف مداد پاك کن و در دوران تحصیل است کاهش .1
  . آرام و موثر پاك کنید. هاي بزرگتري از پاك کن جدا و مصرف باال می رود 

به خودرو و علی الخصوص به سرنشینان را دچار آسیب , ترمز هاي کوبشی . هد شد نرم ترمز کردن باعث کاهش خسارت به سیستم تعلیق و جلوبندي خوا .2
  . می کند

با ترمزگیري صحیح و عدم سرخوردن تایرها سرعت را به حداقل رسانده و سپس با , در فاصله کوتاه پدید می آید  , هنگامی که صحنه اي منجر به تصادف .3
  . تایر هاي قفل شده فرمان نا پذیرند, باز هم تاکید می کنم .  فرمان دهی مناسب از صحنه حادثه بگریزید

 
 ترمز آستانه اي

 
با در نظر گرفتن  ,و صد البته , زمان بهتري در طول یک پیچ را به ثبت می رسانید , با سرعت مناسب وارد پیچ شده   , شما هرچقدر دیر تر ترمز کنید و البته 

  . است  Trail Braking ترمز آستانه اي و یا, یکی از تکنیک هایی که به این فرایند کمک شایانی می کند  ;یر یک خروج بی عیب و نقص براي ادامه مس
 

که   Oversteer  یا همان( از پیچیدگی هاي عملی ظریفی برخوردار است که در صورت اجراي نادرست باعث بیش فرمانی , این تکنیک در عین مبانی ساده 
خواهد شد که در سرعت هاي باال کمی کنترل مجدد خودرو را با مشکل روبرو کرده و براي ) دگی تایر هاي عقب گفته می شود به از دست رفتن چسپن
  . از دست رفتن زمان را به دنبال خواهد داشت, رانندگان حرفه اي اي 

 ,زمانی که به ایپکس رسیدید, ادامه خواهید داد   Apex یچ و قبل ازدر این تکنیک شما کمی دیرتر از حالت عادي ترمز کرده و ترمز گیري را تا فاز ابتدایی پ
و پیچ را رد ) در زمانی که فقط از پاي راست خود براي ترمزگیري استفاده می کنید ( پاي خودرو را از روي ترمز به پدال گاز بلغزانید و به آهستگی گاز دهید 

 . و زمان هاي گاز و ترمزگیري توضیحات تکمیل تري ارائه خواهیم کرد در مطالب بعدي در خصوص مسیر عبور از پیچ ها. کنید 
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  نقطه ترمزگیري و توقف خودرو

آن تمرین ترمزگیري باخودرو در سرعت هاي مختلف و محاسبه فاصله ترمز گیري و , اگر قرار است با خودرو خود به بیرون رفته و تنها یک تمرین انجام دهید 
  . نگاهی به جدول ذیل بیاندازید. توقف خودرو باشد 

 
 

ي بهترین سیستم این نمودار مربوط به خودرو آریل اتوم است که ماه ها رکورد دار ثبت بهترین زمان در برنامه تخت گاز است را نشان می دهد که قطعا دارا
ن فهمید که افزایش سرعت باعث رشد تصاعدي مسافت توقف به راحتی از این نمودار میتوا. تعلیق و ترمزگیري حال حاضر صنعت خودروي خیابانی است 

  . هر راننده حرفه اي می بایستی خودرو خود را شناخته و بصورت اثربخشی از توانایی هاي آن استفاده کند. خودرو است

  زمان عکس العمل

. اقدام به کاهش سرعت ثانیه هاي طالیی را از دست می دهید از لحظه مواجهه با صحنه اي براي ترمزگیري تا لحظه , هر چقدر سریع و حرفه هم که باشید 
حد فاصل زمان پردازش و عکس , رانندگان حرفه اي با انجام تمرینات تمرکزي  . ثانیه هایی که در جاده و خیابان باعث تالفات جانی و مالی بسیاري خواهد شد

  العمل را به حداقل می رسانند که برخی از آنها به شرح ذیل است
  ثانیه 1.5دهم ثانیه و راننده آماتور  2زمان عکس العمل پاي چپ راننده حرفه  .1
  ثانیه 25/1عالمت هاي رایج و ناگهانی  .2
   ثانیه 5/1: ترمز هاي ناگهانی  .3
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  نکاتی براي بهبود ترمزگیري و افزایش عمر لنت ترمز 
 

 

 
کارخانه شورلت امریکا  1991در سال . شودو کلیپر باعث خنک شدن لنت و در نتیجه افزایش عمر آن میگردش هوا به صورت کامل حول مجموعه دیسک  .1

هاي خودرو را از دو شکنآن بود که باد GM حل پیشنهادي کارشناسان شرکتراه. تعداد زیادي شکایت دریافت کرد که همگی حاکی از کم بودن عمر لنت بود
 .ها و در نتیجه افزایش عمر آن شداین کار باعث وزش بهتر باد و خنک شدن لنت. سمت قسمت جلویی آن برداشتند

  

درجه سانتیگراد ، پس از یک سال استفاده،  400طور مثال روغنی با دماي جوش  به. دلیل عوض نشدن روغن ترمز است در بسیاري از موارد ناکارایی ترمز به .2
همچنین تبخیر . هاي شدید و کارایی نامناسب سیستم ترمز استد که نتیجه آن، تبخیر در مانورها و ترمزگیريرسدرجه سانتیگراد می 300دماي جوش آن به 

انجامد که همانند این است که راننده پدال را فشار دهد و نگه  واسطه نیروي پسماند ناشی از فشار بخار روغن می روغن ترمز به ایجاد حالت قفلی خفیف به
  .شودهنگام لنت میباعث استهالك زوداین موضوع  .دارد

 
ایجاد نیروي در بسیاري از موارد کلیپر از منظر بیرونی هیچ مشکلی ندارد و کامالً خک است اما داخل آن مملو از لجن و رسوب است که این مسئله باعث  .3

  .طور کامل سرویس شود شکل می بایست کلیپر باز و تمیز و بهبراي حل این م. شودپسماند ناشی از رسوبات پشت پیستون کلیپر و استهالك سریع لنت می

 
هاي آزبستی یا لنت. کننده قطعات اجازه این تعویض را بدهد که تامینفلزي نکنید؛ مگر اینهاي نیمهآزبستی را جایگزین لنتي آزبستی یا غیرهاهرگز لنت .4

هاي مجاز لنتبنابراین در صورت جایگزینی غیر. فلزي تحمل گرما را ندارند هاي نیمهمانند لنتفلزي هستند ولی ه هاي نیمهتر از لنتآزبستی ساکتغیر
  .فلزي، به دلیل حرارت باال شاهد کاهش عمر لنت و از بین رفتن سریع آن خواهیم بود هاي نیمهآزبستی به جاي لنتآزبستی یا غیر

 کمتر ترمز کردن در رانندگی عادي  
  
 

ا قع دنده با توجه به سرعت اولیه و وزن خودرو گاهی قبل از شیب و در کفی و گاهی در سرباالئی از دنده سبک به سنگین باعث میشود خودرو بتعویض بمو
ئی وضعیتی بطور معمول ، بهترین حالت در سرباال. قدرت و توان بیشتري باال برود و موتور و صفحه کالچ وجعبه دنده آن در معرض آسیب کمتري قرار بگیرد 

و در وضعیت اصطالحاً  است که به آن راه رفتن با سر گاز میگویند در این حالت موتور خودرو نه آنقدر پر سرو صدا و با دور باال کار میکند و نه کم صدا و خفه
  . دنده مرده 

با دنده چهار اما تقریباً کم گاز خودرو را از شیب باال برد اما سر گاز راندن در سرباالئی به اینصورت است که با توجه به وزن خودرو و نوع شیب مثالً میتوان 
یار کند است ، میبینیم وقتی در دنده چهار به پدال گاز فشار میآوریم خودرو عکس العمل براي افزایش سرعت یا ندارد و یا عکس العمل افزایش سرعت آن بس

یباشد ، قدرت موتور افزایش پیدا میکند و میتوان با حداکثر دور موتور خودرو را باال برد، اما براي در این حالت با آمدن به دنده سنگین قبل از آن که دنده سه م
الك کمتر، بر اثر کار کرد پر دور موتور ،مقدار فشار بر پدال گاز را کمی کاهش میدهیم و در حدي گاز میدهیم که همواره هتساجتناب از مصرف سوخت زیاد و ا

در این حالت موتور خودرو کمتر داغ شده و میتوان حتی از کولر در سرباالئی بدون ترس از گرم شدن . به دنده مرده ، شیب را طی کنیم  باالتر از حالتی شبیه
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  . موتور استفاده کرد
نکه سوخت خیلی کمی وارد در سرازیري نیز از دنده سنگین بدون گاز دادن براي کاهش سرعت استفاده میشود و به این صورت موتور گرم شده خودرو بعلت ای

اگر در سرازیري هاي بسیار طوالنی از . آن میشود ولی بادور زیاد پمپ آب آن دوران میکند بسرعت خنک شده و لنتها نیز بر اثر زیاد ترمز کردن داغ نمیشوند 
در هر حال کاهش سرعت خودرو خصوصاً . به عبارتی ممکن است سیلندر آن قفل و گیرپاژ کندو یا ترمز زیاد استفاده شود ترمز کارائی خود را از دست میدهد 

زینه تعویض لنت خیلی در تقاطعها با استفاده ازدنده معکوس در رانندگی غیر حرفه ائی بصورتی که کالچ خودرو نقش لنتها را بعهده نگیرند مانعی ندارد وگرنه ه
بنابر این کاهش سرعت با ، بک گاز دادن و همزمانی دور موتور و چرخها براي کمتر سابیده شدن صفحه کالچ الزم است و . کمتر از هزینه تعویض کالچ میباشد

  . رو کمترین تکان کاهش سرعت را به بغل دستی شما وارد کندعمل در حالی صورت میگیرد که خود این
 

 قانون ایست
  

ودرو کامال توقف کرد بایستی اول ترمز دستی را باال کشید و دنده را خالص کنیم به ما می گوید هرگاه می خواهیم ایست کنیم پس از اینکه خ قانون ایست
 .بعد پا را از روي کالج برداریم

فقط باید از دنده یک بودن آن ( ثانیه طول بکشد چون می خواهیم مجددا حرکت کنیم نیازي به خالص کردن دنده نیست  3در صورتی که توقف ما کمتر از 
 )مطمئن شویم

  .ثانیه طول بکشد اول دنده را خالص می کنیم سپس پا را از روي کالج برمی داریم 3رصورتیکه توقف ما بیش از ولی د
 .اگر پس از خالص کردن دنده پا را از روي کالج برنداریم براي بلبرینگ کالج خودرو ضرر داشته و خورشیدي دیسک نیز خراب می شود

 .الج برداریم ارتباط بین چرخ و موتور مجددا وصل می شود و باعث می شود خودرو رو به جلو پرت شده و خاموش شوداگر دنده را خالص نکرده پا را از روي ک
 :مساوي است با قانون ایستپس بنابراین 

 
 گرفتن کالج .1

 
 ترمز آهسته .2

 
  ایست کامل  .3

 .ا را از روي ترمز رها نمی کنیمسپس دنده خالص و بعد کالج را رها می کنیم و تا زمانی که قصد حرکت نداریم پ
 

  
  
  
  
  
  



رضا فریدون نژاد: گردآوري و تنظیم                                                                            ده    رانندگی حرفه اي و نگهداري از خودرو به زبان سااصول   

 

100  

 

 !اتومبیل خود را بدون ترمز نگه دارید 

کم کم قسمت مارپیچ جاده می رسید و مجبور هستید با ترمز سرعت خود را کم . ناگهان به شیب تندي می رسید تصور کنید در اتوبان در حال رانندگی هستید

کیلومتر در ساعت در حال  120و با سرعت . ترمز را می فشارید متوجه می شوید ترمز کار نمی کندکنید تا از این پیچ هاي تند بگذرید و هنگامی که پدال 

 .متر است 120و این نوار ضعیف تنها حائل میان شما و دره اي به عمق ! برخورد به گارد کنار جاده هستید

باشید تا همه این اتفاق ها به یکباره براي شما رخ دهد اما از کار  درست است این سناریو ممکن است کمی بعید به نظر برسد و ممکن است خیلی بد شانس

هر چند خرابی ترمز اتومبیل کمتر اتفاق می افتد اما بهتر است هر راننده اي بداند در . افتادن ترمز اتومبیل می تواند پیامد هاي ناگوار و دلخراشی داشته باشد

که چگونه با ایمنی باال اتومبیل خود را نگه دارید آنهم بدون  این مطلب متوجه خواهید شدر د. دهدبا آن چه عکس العملی از خود نشان  واجه شدنمصورت 

 !ترمز

 و اضطراب به خود راه ندهید و سعی کنید به خود مسلط باشید چون در چنین شرایطی عکس العمل هاي ناگهانی و   اولین قدم این است که ترس

 .بدون فکر می تواند خطرناك باشد

 و از خارج شدن این سیستم اطمینان حاصل نمایید. مبیل شما کروز کنترل دارد با فشردن ترمز یا کالچ می توانید آنرا از مدار خارج کنیداگر اتو. 

 نید بتوا ترمز خود را چک کنید اگر با فشردن پا پدال ترمز خیلی پایین می رود احتماال روغن ترمز خالی شده است و با چند بار پدال زدن ممکن است

 .و دوباره ترمز خود را فعال نمایید. باقی مانده روغن ترمز را به پشت پیستون پمپ نمایید

 حتی ممکن است چیزي زیر پدال ترمز قرار گرفته باشد. اگر پدال ترمز بسیار سخت است و حرکتی ندارد ممکن است پدال ترمز شما گیر کرده باشد .

یا اگر می توانید نگاهی به زیر پدال بیندازید یا از یکی از سرنشینان خودرو بخواهید نگاهی به آن . لی کنیدسعی کنید با پاي دیگر خود زیر پدال را خا

 .بیندازد

 این کار ممکن است کمی طول . با چند بار پدال زدن یا به اصطالح پمپ کردن روغن ممکن است بتوانید فشار روغن ترمز را به مقدار الزم باال ببرید

مجهز است باز هم باید به این کار ادامه دهید و حتی پس از این که  ABS اگر اتومبیل شما به سیستم. به این کار خود ادامه دهید بکشد بنابراین

زمانی عمل می کند که ترمز شدیدي گرفته باشید و چرخ هاي شما  ABS ترمز کار کرد هم باز هم بهتر است پدال زدن را ادامه دهید چون سیستم

وقتی که ترمز شما عمل کرد باید تا اخرین حد ممکن به پدال فشار بیاورید گاه فشردن پدال تا کف ممکن است موجب عملکرد ترمز . دقفل شده باش
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بنابراین پدال ترمز خود را تا . شود چون روغن باقیمانده یا حتی مخلوط روغن و هوا می تواند تا حدي فشار کافی براي توقف اتومبیل را فراهم نماید

 .تها پایین نگه داریدان

 ه ترتیب می یکی از معمول ترین راه هاي توقف اتومبیل که هر راننده اي آن را می داند استفاده از دنده معکوس است با استفاده از دنده هاي پایین ب

بروید ممکن است  1به دنده  4از دنده مثالً اگر ناگهان . توانید سرعت اتومبیل را کاهش دهید مراقب باشید این کار را خیلی به سرعت انجام ندهید

بنابراین در کمترین زمان ممکن دنده ها را کم کنید و به ترتیب دنده ها را کم کنید و تا حد ممکن سرعت . کنترل اتومبیل خود را از دست بدهید

 .اتومبیل را کاهش دهید

 نشان داده شده است 1در مکانیزم تعویض دنده با  اگر گیربکس اتومبیل شما اتوماتیک است هر بار یک دنده کم کنید که معموال. 

 بهترین کار براي کاهش سرعت در صورتی که ترمز هاي شما کار نمی کند استفاده از دنده معکوس است اما در صورتیکه . از ترمز دستی استفاده کنید

افی ندارید می توانید از ترمز دستی استفاده کنید ترمز دستی نمی توانید با اتومبیل دنده اتوماتیک خود به راحتی اینکار را انجام دهید یا وقت ک

یا  معموال چرخ هاي عقب را قفل می کند بنابراین اگر خیلی ترمز دستی را باال بیاورید احتمال تاب خوردن اتومبیل وجود دارد و خطر چپ کردن

اما از ترمز دستی در . دهید و نگذارید چرخ هاي عقب ناگهان قفل شودحتی غلط زدن هم بسیار زیاد است بنابراین باید به آرامی این کار را انجام 

پس از این که به هر روش ممکن سرعت اتومبیل را کاهش دادید براي نگه داشتن کامل اتومبیل . سرعت هاي پایین راحت تر می توانید استفاده کنید

ترمز دستی این است اتومبیل تمایل بیشتري به تاب خوردن پیدا می کند  نکته دیگر هنگام استفاده از. بهترین راه استفاده از ترمز دستی است

 .بنابراین از بازي کردن بیش از اندازه با فرمان در این هنگام باید خودداري کرد

 به جاده دقت کنید سعی کنید راهی را انتخاب کنید که کمترین پیچ و خم و شلوغی را داشته باشد و مراقب موانع خطرناك باشید. 

 ممکن است دیگران متوجه مشکل شما نشوند . باید به دیگران بفهمانید که مشکلی هست می توانید فالشر ها را روشن کنید چراغ بدهید و بوق بزنید

ه در در چنین شرایطی همراهانی ک. با پایین دادن پنجره اتومبیل خود می توانید با اشاره دست به دیگران بفهمانید یا در صورت لزوم داد بزنید

 .اتومبیل شما هستند می توانند کمک بزرگی باشند

 اگر هر کدام از روش هاي باال کمکی به متوقف کردن اتومبیل نکرد یا اگر وقت کافی براي متوقف . به هر روشی که می توانید سرعت خود را کم کنید

ه سرعت اتومبیل شما را کم می کند اما کنترل اتومبیل را هم بسیار گل و ماس. کردن خودرو ندارید بهتر است از هر روشی که می توانید استفاده کنید

 .و بسیار خطرناك است. سخت می کند این روش در سرعت هاي باال اصال مناسب نیست
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 ز ترمز دستی اگر یک سرباالیی با شیب تند می بینید می توانید اتومبیل خود را به آن سمت هدایت کنید تا از انرژي خودرو کاسته شود و بتوانید ا

 .استفاده کنید

 مراقب باشید درختی که انتخاب می کنید اگر براي وسیله نقلیه شما بزرگ باشد . استفاده از بوته ها و درخت هاي کوچک می تواند بسیار کمک کند

 .خطرناك استسانتیمتر باشد  10اگر قطر درخت بیش از . بسیار خطرناك است و ممکن است منجر به مرگ یا جراحت هاي شدید شود

 البته نباید اختالف سرعت شما زیاد ! ولی می توانید به پشت وسیله نقلیه دیگري بکوبید. هر چند انتخاب خوبی نیست و البته اولین انتخاب هم نیست

ود ایربگ آن عمل ضمن اینکه ممکن است بدون اینکه اتومبیل شما متوقف ش. چون براي وسیله نقلیه جلویی شما بسیار خطرناك خواهد بود. باشد

 .کند و این بسیار خطرناك است

  که بتواند همچنان که رانندگی می کنید اطراف جاده را کامال زیر نظر داشته باشید به دنبال مکان هاي وسیع، درختچه ها، بوته ها و هر چیزي باشید

 .به شما در متوقف کردن اتومبیل کمک کند

 ز آنها مخصوصا در سرعت هاي باال ممکن است سیستم فرمان اتومبیل شما از کار بیفتد آنگاه تومبیلی را مراقب جوهاي کنار جاده باشید با رد شدن ا

 !هدایت می کنید که نه فرمان دارد و نه ترمز

 ادي از انرژي یکی دیگر از راه هایی که در سرعت هاي پایین تر توصیه می شود بازي کردن با فرمان است و به چپ و راست رفتن است اینکار مقدار زی

 .خودرو را به کمک اصطکاك تلف می کند و خودروي شما زودتر متوقف می شود

  تایر خودروهمه چیز درمورد 
   

 

ر ساختن یکی از بزرگترین اختراعات بشري ساختن چرخ بوده است که با این اختراع حرکت و جابجایی بسیار تسهیل پیدا کرد و انسان توانست از چرخ د

در چرخه ا و کالسکه ها استفاده کند اما ساختن چرخ پایان کار نبود و بشر با توجه به رشد و پیشرفت روز افزون خود بر آن شد تا اختراع خود را ارابه ه

 .تکامل قرار دهد گویی این ساخته هر روز کاملتر میشود

که اهل بلفاست بود اختراع شد وي این تایر )1840-1921(دیوید دانلوپ اما براي بهینه تر شدن حرکت نیاز به الستیک هاي بادي بود که توسط آقاي جان 

داخل آن را  بادي را براي چرخهاي سه چرخه پسرش که از جنس کائوچو بود ساخت وي ورقه کائوچویی را بصورت لوله درآورد و دور تا دور چرخ قرار داده و

  .ر اتومبیل بکار برده شد از هوا پر کرد و بعد ها این اختراع توسط برادران میشلین د

  :تایر در چرخ خودرو داراي دو وظیفه مهم میباشد

  .تنها نقطه اتکاء واتصال خودرو به سطح جاده میباشد که در عین حال وزن خودرو را تحمل می کند-1
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  .مجموعه سیستم تعلیق خودرو و سرنشینانکاهش و جذب ارتعاشات ناشی از پستی و بلندي هاي جاده ها در جهت جلوگیري از انتقال این نوسانات به  -2

  .اما تایر ها بر اساس ساختار بدنه به دو تیپ کلی تقسیم بندي می شود

  بایاس پالي -1

  رادیال -2

 اما بدلیل انعطاف. تایرهاي بایاس پالي اگر تحت تاثیر نیروهاي عمودي قار گیرند سطح تماس آج ها تغییر شکل داده و حالت جمع شده پیدا میکند

ر و بیشتر ضربه هاي منتقل شده از سطح جاده را بهتر جذب می کند ولی همین انعطاف زیاد باعث کاهش مقاومت در برابر سایش و مانور پذیري کمت

  . کاهش قابلیت در دستیابی به سرعتهاي باال می شود

  :ه از جمله میتوان به مزایا زیر اشاره کرداما تایر هاي رادیال داراي مزایاي مهمی  نسبت به الستیکهاي بایاس پالي می باشند ک

تایرهاي رادیال بدلیل ساختار محکم خود و تغییرات اندك شکل آج ها در پیچ جاده ها چسبندگی خود را به سطح جاده دیرتر از دست       -1

  . میدهند

  .بدلیل استحکام بیشتر تحمل سرعتهاي باالتر را دارند      -2

  .درصد بیش از الستیکهاي بایاس پالي میشود 60تا  40ابر سایش در پیچ جاده ها سبب افزایش عمري  در حدود مقاومت بیشتر در بر      -3

  .با استفاده از این نوع  تایر در مصرف سوخت خودرو ها صرفه جویی میشود       -4

ي تایر در سرعتهاي باال دست اندازها و ضربات ناشی قابلیت تحمل نیروهاي وارده بصورت عمودي وانعطاف پذیري در دیواره هاي کنار بدلیل      -5

  . از این برخورد ها را بخوبی در خود جذب می کند

  :چند توصیه بسیار مهم 

  . حتما از تایر استاندارد خودرو استفاده کنید      -1

  .محیط و فصل توجه کنید در هنگام انتخاب و تهیه تایر به نوع خودرو و سرعت و شرایط رانندگی و سطح جاده و شرایط      -2

  .بازدید هاي دوره اي تایرهاي خودرو در جهت حفظ و نگهداري و ایمنی بیشتر و راندمان باالتر ومصرف سوخت کمتر امري حیاتی است      -3

  .باد تایر ها هر دو هفته یکبار کنترل شود      -4

سانی داشته باشند و در صورت استفاده از تایر هاي تیوپ داربهتر است  تیوپ بهتر است تمام تایر هاي خودرو از یک نوع باشد و مشخصات یک      -5

  .داخل تایر نیزدر صورت تعویض تایر عوض شود

  .هیچگاه تایر هاي رادیال و بایاس پالي را بطر همزمان بر روي یک خودرو استفاده نکنید      -6

  . از باالنس چرخ ها هرگز غافل نشوید      -7

  .کنترل باد چرخها تایرها بایستی سرد باشند و در حالتی که الستیک ها گرم میباشند از خالی کردن باد اضافی بپرهیزید در هنگام      -8

  .و الستیک هاي رادیال بدلیل داشتن جهت چرخش بصورت طولی جابجا شوند.کیلومتر الستیک هاي بایاس پالي بصورت ضربدري 8000هر       -9



رضا فریدون نژاد: گردآوري و تنظیم                                                                            ده    رانندگی حرفه اي و نگهداري از خودرو به زبان سااصول   

 

104  

 

ارد و آن اینست که تایر هاي نو را در اکسل جلو خودرو قرار می دهند تا با توجه به وزن بیشتر در اکسل جلو و کنترل یک باور اشتباه وجود د-10

بهتر فرمان ایمنی خودرو بیشتر شود در صورتی که میبایست بدلیل کمی وزن خودروها در اکسل عقب چسبندگی خودرو را با الستیک هاي  

  .د و از انحراف خودرو در پیچ هاي تند جلوگیري کردسالمتر و با آج بیشتر جبران کر

  .هیچگاه از رینگ معیوب و یا تعمیر شده استفاده  نکنید-11

هیچگاه سایز رینگ و تایر را بدون اصالح  ASRو یا سیستم ضد لغزش  ABSدر صورت تجهیز خودرو به سیستم ضد قفل شدن چرخ ها -12

  .ید چون خودرو قابلیتهاي خود را از دست خواهد دادتعویض نکن ECUوضعیت سیستم مدیریت مرکزي 

  .تایر زاپاس را در شرایط مناسبی نگهداري کرده و باد آن را همراه با فشار باد تایر هاي دیگر کنترل کنید-13

 . رو خواهد بودنتیجه استفاده از تایر هاي غیر استاندارد خودرو وارد شدن آسیب جدي به سیستم تعلیق و دستکاه انتقال قدرت خود-14

 )Tubeless tire(الستیک تیوبلس 

  

هاي بسیار  سافتاستفاده از تیوب در داخل تایر گاهی باعث بروز مشکالتی نظیر قابل استفاده نبودن مجدد تیوب در هنگام پنچري و عدم امکان رانندگی در م
ها، تایرهاي بدون تیوب یا  اند و به جاي آن پنچري زود به زود، به کلی منسوخ شده هاي تیوبی به دلیل کیفیت پایین تیوب و این روزها، الستیک. شود کوتاه می

بنابراین پنچري به ندرت . در این تایرها، کیفیت ساخت باالتر است و دیگر نیازي با استفاده از تیوب نیست. پیشنهاد شده است هاي تیوبلس الستیکهمان 
ها را مورد بررسی قرار  در ادامه، به اختصار ساختار و ساختمان این الستیک. هاي باال رانندگی کرد ن در سرعتتوا تري می افتد و با اطمینان بیش اتفاق می

  .دهیم می
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1carاین الیه . کند ایر به خارج جلوگیري میوجود دارد که از نشت هواي داخل ت) یک ماده شیمیایی(بوتیل اي از جنس  الیه الستیک تیوبلس، در سطح داخلی
  .بنابراین هنگام استفاده از تایر تیوبلس، نیازي به استفاده از تیوب نیست. در واقع از جنس همان تیوب معمولی است

  

. شود ها به سرعت خارج می نشوند و هواي آ ها، سوراخ و پنچر می هاي عادي با فرو رفتن اشیاء نوك تیز به داخل آن دانید، در الستیک طورکه می همان
شود و خود جسم  شود و دیگر هوا از آن خارج نمی هاي تیوبلس، با ورود جسم برُنده، پیرامون محل سوراخ شده به سرعت آب بندي می که در الستیک درحالی

ها در مقایسه با تایرهاي  لس که در حقیقت نصب آناستفاده از تایرهاي تیوب .کند خارجی به عنوان درپوشی براي جلوگیري از خروج هواي داخل تایر عمل می
تر در  تر تایر، تعادل بیش توان به موارد زیر اشاره کرد؛ موجب کاهش وزن خودرو، عمر بیش می هاي تیوبلس مزایاي الستیکتر است، همچنین از  متداول آسان

در شکل زیر اجزاي . گردد ود پنچري، و کاهش صدمات وارده به جلوبندي خودرو میهنگام پیچ، ضریب ایمنی باالتر، عدم ورود اشیاء ریز به داخل تایر، عدم وج
  .مختلف این الستیک نشان داده شده است

  

آورند تا بتواند پس از پنچر شدن و  که در واقع همان تایرهاي تیوبلس هستند، این امکان را براي راننده فراهم می) Run Flat Tyres(  تایرهاي ران فلت
اي وجود دارد که حجم هوا را درون  در داخل این تایرها الیه. باد تایر، تا یک مسافت مشخصی را بدون نیاز با تعویض چرخ در همان حالت طی کند خالی شدن

دلیل راننده به همین . کند دهد و وظیفه اصلی آن این است که هنگام پنچر و خالی شدن باد چرخ، از چسبیدن کامل آن به زمین جلوگیري می چرخ کاهش می
  .تواند با سرعت محدود و با چرخ پنچر مسافتی را بدون مشکل طی کند و خود را به محلی مناسب براي تعویض یا تعمیر چرخ معیوب برساند می
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 تایر تنظیم فشار باد

 
  .ش طول عمر الستیک می باشدتایر خودرو یکی از ارکان اصلی کاهش مصرف سوخت خودرو و برقراري باالنس چرخ ها و افزای تنظیم فشار باد

بهترین وضعیت تایر، با فشار .شتاب گرفتن و غیره بیشتر می کند ,بافشار باد مناسب قدرت تایر را در برابرنیروي وزن و شرایط مختلف رانندگی مانند ترمز کردن 
   .باد مناسب مهیا می شود، بنابراین باید حداقل دو هفته یکبار فشار باد را تنظیم نمود

   :گر فشار باد خیلی زیاد باشد معایب زیر ظاهرمی شودا

  . باریک شدن سطح تماس و کاهش قابلیت هاي تایر و پایداري آن.1
  .سلب آرامش و راحتی در رانندگی .2
  .ساییده شدن بیش از حد قسمت میانی .3
  . می شود م شدن استقامت آنها در برابر نیروها آسیب پذیرترقابلیت جذب نیرو هاي وارده از جاده به الیه هاي میانی از بین می رود و با ک .4
  .به دلیل تجمع نیروهادر مرکز آج ها الیه هاي الستیکی در زمان گرم شدن تمایل زیادي به جدا شدن دارند .5

 
   :اگرفشار باد کم باشد معایب زیرظاهر می شوند

 زیاد شدن مصرف سوخت به دلیل افزایش سطح تماس با جاده .1
 اگر چرخ هاي جلو کم باد باشند فرمان سفت و یا به یک سمت کشیده می شود  .2
 ساییده شدن سریع تر و بیشتر قسمت بیرونی آج ها  .3
 این مسالهدر زمان حرکت به دلیل تغییر شکل زیاد در منطقه تماس با جاده حرارت فوق العاده باال می رود و امکان جداشدن الیه ها بیشتر میشود که .4

 خطرات زیادي در پی دارد 
 موج دار شدن و باال رفتن حرارت در سرعت هاي باال .5
  له شدن تیوپبین رینگ و حلقه داخلی تایر  .6

  :به غیر از موارد ذکر شده باال می توان به نکات زیر نیز اشاره نمود
 
  .و دفترچه راهنماي خودرو بیشتر کنید براي حرکت در بزرگراه ها و با سرعت باال فشار باد را طبق سفارش کارخانه -
 خودرویی که بار سنگین حمل می کند دقیقا شرایط تایرکم باد را دارد  -
کیلومتر با سرعت کم حرکت کرده تنظیم کنیدزیرا افزایش حرارت فشار را نیز افزایش می دهد، همچنین  3تا2باد تایر را همیشه در حالت سرد و یا زمانی که  -

  .رشید در زمان پارك طوالنی نیز چنین حالتی ایجاد میکندتابش نور خو
 هیچگاه این اضافه فشار را در زمان گرم بودن تایر خارج نکنیدزیرا هنگام خنک شدن تایر دچار کمبود وزن می شود  -
 را با دقت ببندید "والو"بعد از تنظیم باد در پوش  -
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  .استفاده نمایید) درجه(و حتما از دستگاه فشارسنج. اد اعتماد نکنیدتنها به چشم خود یا فشار انگشتان براي تنظیم ب -
  .حتما به فشار استاندارد داده شده توسط کارخانه سازنده توجه کنید -
   .همواره فشار باد تایر زاپاس را بیشتر از حد اکثر فشار داده توسط کارخانه سازنده تنظیم کنید-

 

  خودروتعویض الستیک  اصول حرفه اي

  
فالشر هاي .اگر خودروي شما دنده اتوماتیک است،دنده را در حالت پارك قرار دهید و اگر سیستم دنده دستی است،آنرا در وضعیت دنده عقب قرار دهید -1

ر و یااشیاء منعکس مطمئن شوید که همه سرنشینان از خودرو پیاده شده اندپس از آن در پست خودرو مثلث خط.عقب را روشن کرده و ترمز دستی رانیز بکشید
  .متري قابل روئیت باشد 45کننده نور قررار دهید بطوري که حداقل از 

  
ب تایر براي آنکه مطمئن شوید که ماشین سر نخورده یا از روي جک نخواهد غلطید،یک تکه آجر سنگ یا چوب یا چوب چرخ به عنوان مانع در جلو یا عق-2

در سطح صاف تفاوتی ندارد ولی بهتر است اگر چرخ عقب نیاز به تعویض .براي جلوگیري از حرکت در شیب استگذاشتن مانع .ماشین بصورت مورب قرار دهید
  دارد زیر چرخ جلو و اگر چرخ جلو نیاز به تعویض دارد زیر چرخ عقب گذاشته شود

.  
مطمئن شوید که جک . می جک بزنید تا ماشین بلند شودبه آرا.جک را در محل مناسب خود که در راهنما خودرو مشخص کرده ، در زیر ماشین قرار دهید -3

جک زدن را تا جایی ادامه دهید که ماشین به اندازه کافی از زمین بلند شود و بتوان پیچهاي الستیکرا که در تماس با . به خوبی با ماشین در گیر شده است 
  .ا زیر خودرو قرار نگیردزمین است را باز کرد مراقب باشید در چنین وضعیتی هیچ قسمتی از بدن شم

  
اگر پیچها مدت زیادي است که باز .همه ي پیچها را شل کنیدولی بطور کامل در نیاورید.اگر رینگ داراي قالپاق میباشد براي دسترسی به پیچها آنرا بردارید-4

حتی .بریزید و چند دقیقه صبر کنید)محل رزوه(روي پیچها اگر روغن ترمز همراه خود دارید کمی از آنرا در .نشده اند ممکن است باز نمودن آنها مشکل باشد
ر چرخ وارد نمود و استفاده اگر الزم باشد میتوان از فشار بدن و پاها نیز براي باز کردن پیچها و یا لوله اي به اندازه نیم متر که بتوان آنرا در داخل دسته آچا

  .پیچها را به صورت متقاطع و دایرهاي باز کنید.کرد
  
الستیک را بطوز کامل از محل خود در آورید و در . مهره ها را از روي پیچها باز کنید . ک زدن را ادامه دهید تا چرخ بطور کامل از روي زمین بلند شودج -5

می فشار و بهآرامی سوراخهاي رینگ زاپاس را در امتداد پیچها قرار داده و با ک. محل امنی قرار دهید که در صورت در رفتن جک آسیبی به ماشین نرسد
پس از جا زدن الستیکها مهره ها را ابتدا چند رزوه با دست ببندید که این کار باعث جلوگیري از هرز شدن رزوها میشود را با همان روش . الستیک را جا بزنید

  .در جاي خود قرار داده و بصورت یکی در میان و ضربدري با استفاده از آچار سفت کنید
  
مطمئن شوید که خودرو بطور کامل روي زمین قرار گرفته . ودن مهره ها ،اهرم جک را در جهت مخالف پیچانده و خودرو را پائئی بیاورید براي سفت نم - 6

  .پس از اتمام کار اشیائی را که محض اطمینان در جلویا عقب خودرو قرار داده اید بردارید. الستیک پنچر را در پوشش زاپاس قرار دهید.است
  
کیلومتر در ساعت طراحی شده اند و حرکت با سرعتی بیش از آن میتواند خطر آفرین باشد و به هیچ  80ر الستیکها ي زاپاس براي حداکثر سرعت اکث - *

  .عنوان توصیه نمیشود
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 تعویض کنیم؟ چه وقت بایدروغن موتور خودرو را 
مالك این زمان کارکرد چیست؟ و به چه دلیل این . کیلومتر باید تعویض کرد 10000کیلومتر یا  5000شاید بار ها شنیده باشید که فالن روغن موتور را در 

این نوشته به شما که احتماال خودرویی زیر پایتان دارید کمک خواهد کرد ضمن کسب اطالعات الزم در خصوص . زمان براي روغنهاي مختلف متفاوت است
   !آگاه شوید و خانواده را بدون خودرو نگذارید... ر دستگاه باید تعویض شود وزمانی که روغن موتو ;موارد تاثیر گذار در تعویض روغن

لذا روغن پایه آن شروع به آلوده شدن و از دست دادن . در معرض اکسیده شدن و تجزیه حرارتی و آب و سوخت خام قرار دارد موتوراز زمان شروع کار  روغن
مثال مواد افزودنی پاك کننده ظرفیت معینی براي جذب و معلق نگه داشتن . یز رفته رفته مصرف می شونداز طرفی مواد افزودنی آن ن. کیفیت خود می نماید

نیز  جالب است بدانید به ازاي مصرف یک لیتر بنرین، یک لیتر آب تولید می شود که مقداري از آن به صورت بخار از اگزوز خارج می شودو مقداري. ذرات دارد
  .به روغن اضافه می شود

 آیا سیاه شدن روغن نشاندهنده رمان مناسب براي تعویض روغن است؟

یعنی اگر در یک دستگاه سالم روغن پس از مدتی . در صورتی که عکس آن صادق است. بسیاري تصور می کنند که سیاه شدن روغن دلیل خراب شدن آن است
یعنی ماده افزودنی پاك کننده  ;شدن روغن بعلت خاصیت پاکنندگی روغن موتور است در یک موتور سالم زود سیاه. استفاده سیاه نشد باید آن را تعویض نمود

بدین . اگر روغن موتور شما دیر سیاه شده باید نگران شد. در روغن موتور، دوده حاصل از احتراق را در خود بصورت معلق نگه می دارد و طبعا سیاه می شود
و این دوده ها و الودگی ها روي قطعات موتور و البالي آن ها ته نشین شده و باعث . ه ها و مواد زائد را نداردمعنی که روغن قدرت جدب و معلق نگه داشتن دود

 .رینگ چسباندن و روغن سوزي بیش از اندازه و کاهش تراکم گاز و کشش موتور خواهد شد –سائیدگی  –عدم انتقال حرارت 

 :عوامل موثر در مدت کارکرد تعویض روغن موتور

 شرایط کار دستگاه و موتور .1
 ها و نیز وضیعت برق انژکتورکیفیت مکانیکی موتور به ویژه سیستم سوخت رسانی و  .2
 کیفیت روغن موتور و سوخت مصرفی .3
 کیفیت فیلترهاي هوا و روغن.4
 نوع و مدل و سال ساخت موتور و خودرو .5
 مدت زمانی که روغن در کار تر می ماند .6

 ار موتور و خودرو چیست؟منظور از شرایط ک

 )تخته گاز رانندگی کردن(سرعت خیلی زیاد خودرو .1
 رانندگی با بار زیاد و در سر باالئی ها و یدك کشیدن ها.2
 )مثل ترافیک سنگین(زیاد در جا کار کردن موتور .3
 قبل از اینکه موتور کمی گرم شده باشد ;رانندگی در سرما.4
 ه را طی کردن و خودرو را خاموش و روشن کردن به ویژ در سرمابه طور مستمر مسافتهاي کوتا .5
 رانندگی در هوائی که خیلی مرطوب و یا خیلی گرد و غبار داشته باشد.6

 .دبا توجه به تجربیات موجود رعایت این نکته براي طول عمر موتور توصیه می گرد. لذا در این شرایط توصیه می گردد که روغن موتور زودتر تعویض گردد
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 نوع و کیفیت سوخت چه نقشی در تعویض روغن دارد؟

در حال حاضر این ماده . سرب موجود در بنزین که براي بهسوري بهتر به بنزین اضافه می شد پس از ورود به روغن باعث اکسید شدن سریع تر روغن می گردید
استفاده . ل عدم یک احتراق کامل باعث اضافه کردن دوده بیشتر به روغن می گرددبنزین با اکتان پایین نیز به دلی. از بنزین موجود در کشور حذف گردیده است

 .از بنزینهاي سوپر نیز این مورد را تاحدودي کاهش می دهد

 ایا نوع روغن نقش مهمی در مدت زمان تعویض خواهد داشت؟

سازندگان . در نتیجه فشار وارده و درجه حرارت ایجاد شده باال تر می رود عموما با باال رفتن مدل خودرو ها شرایط موتور نیز ار لحاظ سرعت و راندمان حجمی و
لذا معتبر ترین مرجع . سعی نموده اند عالوه بر ساخت روغن هاي متناسب با مدل هاي جدید روغن هائی نیز بسازند که مدت زمان تعویض آن نیز بیشتر باشد

بدیهی است اگر شرایط کار . ذکر می کنند) با شدت کار متوسط(معموال موتور را براي حالت عادي سازندگان موتور  .براي تعویض روغن سازنده موتور است
 .موتور سخت تر شود باید زمان تعویض روغن را کاهش داد

 میزان کارکرد نوع و کیفیت روغن موتور

 CC/SC کیلومتر 3000

 CC/SD کیلومتر 4000

 SE/CC کیلومتر 5000

 SG کیلومتر 10000بیش از 

 .ین حروف مشخص کننده سطح کیفیت بر روي ظرف حاوي روغن درج شده استا

 :توجه

کار کند وضعش از حالت عادي متفاوت است و روغن را باید در ) مثل حرکت در نقاط کویري(اگر خودرو مدت قابل مالحظه اي در یک طوفان خاك یا شن 
وارد روغن شده و آن را به گرد سمباده معلق در روغن تبدیل نموده است که اگر تعویض  اولین فرصت تعویض کرد چون مقدار قابل مالحظه اي خاك و ماسه

 .نشود به سرعت سائیدگی و فرسودگی ایجاد خواهدشد

 

 خودروندگان ط سازنکته جالب و مهم دیگر اینکه در سالهاي اخیر با وجود معرفی استانداردهاي بسیار باال براي کیفیت روغن موتور ها توصیه زمان تعویض توس
کیلومتر کارکرد توصیه  10000را براي حدود  API SJ مثال اکثر خودروسازان یک روغن. ها براي این روغن ها افزایش نیافته است و حتی کاهش یافته است

ورهاي امروزي میزان روغن سوزي علت اینست در موت. کیلومتر و بیشتر می رفت 20000می کنند در صورتی که با توجه به کیفیت باالي این روغن ها انتظار 
بسیار محدود شده و لذا سر ریز روغن جدید روي روغنی که داخل موتور است کاهش یافته و روغن داخل موتور بدون انکه  ;به دلیل مسائل زیست محیطی

 .دود خواهد شدتوسط سرریز روغن جدید تقویت شود باید بار شدید کار در موتور را تحمل کندکه مسلما میزان این تحمل مح
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 دالیل جوش آوردن خودرو و اقدامات الزم در موقع ضرورت

   :توصیه هاي ایمنی

 
ن در در سیستم خنک کننده خودروهایی که مداربسته و تحت فشار است هرگز در صورت جوش آوردن آب رادیاتور، قبل از سرد شدن، مبادرت به باز کرد

فشار با دماي بسیار باال امکان دارد که در اثر پاشیده شدن آب داغ، موجب سوختگی و آسیب جدي به دست و رادیاتور نکنید زیرا به دلیل وجود بخار تحت 
 در هنگام جوش آوردن خودرو باید آن را در کنار گذر گاه متوقف کرده و خودرو را بدون خاموش کردن و با ریختن آب روي بدنه رادیاتور سعی.صورت شما گردد

کنیم و ) لبته توجه کنید که هنگام ریختن آب روي بدنه رادیاتور آب روي موتور ریخته نشود زیرا باعث ترك خوردن بدنه موتور می شودا)براي کاهش دماي آن 
ر آوریم تا با عبور جریان هوا از شبکه هاي خیس رادیاتور سریعتر موتو  براي بهتر خنک شدن، ماشین را در مسافتی کوتاه حدودا سیصد متري به حرکت در

پرتاب نشود و    که در صورت وجود فشار بخار درب رادیاتور  شود،حاال میتوانیم با دستمال درب رادیاتور را با احتیاط کمی باز کنیم باید مواظب باشیم  خنک
 .پس از خارج شدن بخار رادیاتور درب آن را کامل باز کرده و آب رادیاتور را به آن اضافه می کنیم

به خنک شدن موتور کمک    موتور شما شده می توانید با روشن کردن کولر و روشن شدن فن آن   یاتور کار نکرده و باعث جوش آوردنتوجه کنید اگر فن راد
 باید فیوز آن را عوض   کنید در صورت روشن کردن کولر باید فن رادیاتور هم کار کند اگر فن رادیاتور کار نکرد ممکن است که فیوز فن رادیاتور سوخته باشد

 .یک سره کنید   کنید و یا برق فن را از قسمت موتور
به علت پارگی شلنگهاي رادیاتور و یا نشتی و شکستگی خود رادیاتور باشد با هیچ کدام از روشهاي باال نمی توان موتور را خنک کرد   اگر جوش آوردن موتور

با خاموش کردن موتور ممکن است موتور یاتاقان بزند : نکته مهم(مرحله باز کنید که موتور را خاموش کنید و با یک دستمال درب رادیاتور را یک   بهتر است
سپس پس از خارج شدن بخارهاي موجود  (بهتر است موتور را هر چند دقیقه یک بار استارت بزنید و سریعا خاموش کنید تا موتور در یک وضعیت خنک نشود

و با استارت زدن سعی کنید که آب را در موتور به گردش در آورید تا موتور خنک شود با    در رادیاتور  بدر رادیاتور درب آن را کامل باز کنید و با ریختن آ
در صورتیکه ) زیرا با خارج شدن آب رادیاتور در صورت روشن کردن مجدد موتور جوش خواهد آمد(خنک کردن موتور شما بایستی عیب رادیاتور را رفع کنید

        .ید باید ماشین شما با جرثقیل به مکانیکی برده شود،یا با مکانیکهاي سیار تماس بگیریدنتوانستید عیب آن را رفع کن

 داغ کردن موتور ماشین  چک لیست علل

  

 کثیف بودن هواکش      .1

 کثیفی وکمی اب رادیاتور      .2

 شل بودن تسمه پروانه      .3

 میزان نبودن دلکو      .4

 موستاتخرابی تر      .5
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 خرابی درب رادیات      .6

 سوراخ بودن رادیا تور      .7

 سفت بودن چرخها      .8

 خرابی اب پخش کن واتر پمپ      .9

 گرفتگی اگزوز  .10

 شکستگی پره پروانه  .11

 حرکت با دنده سنگین  .12

 باد مخالف  .13

 بار بیش از حد ماشین  .14

  کثیف بودن بدنه موتور  .15

  باید در هنگام داغ کردن موتور خودرو باید بدانیم آنچه 
تور خودرو یا در یکی از عمومی ترین معایب خودرو به ویژه در فصل تابستان که تقریبا اکثر رانندگان با آن مواجه می شوند باال رفتن حرارت بیش از حد مو

 . وص به اقدام صحیح در این هنگام توسط راننده کمک می کنداصطالح داغ کردن موتور خودرو می باشد که اشاره به مواردي چند دراین خص

را بکشید باید به با احتیاط کامل سرعت خودرو را کاهش داده و با توجه به اطراف از جاده خارج شده و اتومبیل را متوقف ، دنده را خالص کرده وترمز دستی  1٫

 .خاموش نکنید این نکته توجه داشت که به هیچ عنوان در این شرایط خودرو را

 .کولر اتومبیل را خاموش کنید 2٫

ور بریزید تا در صورت خروج آب جوش یا بخا رآب از رادیاتور یا مخزن ذخیره، موتور را به علت کم آبی خاموش نکنید و به تدریج مقداري آب داخل رادیات 3٫

 .موتور خنک شود
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مچنین بازدید ازنشت آب رادیاتور ، شیلنگ ها و زیراتومبیل بویژه هنگام مبادرت به سفرها با بازدید هاي نظري تسمه پروانه جهت پارگی یا شل بودن ، ه 4٫

ودرواصابت مسیر هاي طوالنی در دفعات مختلف که باید دقت داشته باشید در صورت روشن بودن اتومبیل جهت بازدید، دست یا لباس شما به تسمه پروانه خ

 .نکند

 .سمه پروانه و یا نشت آب به هر علت موتور را باید خاموش کنیددر صورت پارگی یا شل بودن ت 5٫

دور در دقیقه در حالت خالص کارکند چرا که این عمل باعث خنک شدن سریع 1500در صورت سالم بودن تسمه پروانه اجازه دهید موتور چند دقیقه اي با  6٫

 .موتور می شود

آن به هیچ عنوان اقدام به باز کردن درب رادیاتور نکنید چراکه امکان دارد آب جوش داخل رادیاتور به در صورت جوش بودن آب رادیاتور قبل از سرد شدن  7٫

  .اطراف یا صورت شما پاشیده شود

 ترمز  ABS چراغ هشدار سیستم

این مقاله به بررسی آن می ضد لغزش هم ممکن است مانند دیگر قسمت هاي خودرو دچار اشکال شود که در /یا سیستم ترمز ضد قفل ABS سیستم ترمز

 برخی از این اشکاالت منجر به روشن شدن چراغ هشدار آن می شود روشن شدن این چراغ آالرم حتی می تواند نشانه پایین آمدن سطح روغن ترمز .پردازیم

 باشد

 روشن شده است ABS چراغ هشدار دهنده

 ي روشن نشده است به سادگی مشخص می شود که مشکل مربوط به خود سیستمروشن شده است و هیچ چراغ دیگر ABS اگر فقط چراغ هشدار دهنده

ABS است تا سیستم ترمز دلیلش هم مشخص است چون این آالرم از کامپیوتر سیستم ABS این ایراد معموال یک ایراد . ترمز خودرو صادر می شود

یا در برخی موارد پایین بودن سطح روغن ترمز در  ABS ده مدار یا پمپ سیستمالکتریکی یا برقی از قبیل خرابی سنسور سرعت چرخ، خرابی رله تغذیه کنن

 .اي است که داراي منبع اختصاصی می باشدABSسیستم 
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 روشن شود ABS اگر چراغ آالرم

کار نخواهد کرد اما  ترمز شما ABS ترمز خودروي شما روشن شود و هیچ آالرم دیگري نداشته باشید در این صورت سیستم ABS اگر چراغ االرم سیستم

که  خودرو براي رانندگی در شرایط عادي در شهر احتماال امنیت الزم را دارد می تواند با آن در شهر و با سرعت پایین رانندگی کند اما وقتی. ترمز عمل می کند

مز معمولی در اختیار شماست ممکن است کمی آب ندارد و یک سیستم تر ABS مجبور می شود در شرایط بدي ترمز بگیرد باید بخاطر داشته باشد که ترمز

 .سبب سر خوردن خودرو شود بنابراین باید با احتیاط بیشتري رانندگی کنید

ایراد می تواند جدي تر از آن باشد که . اما اگر چراغ آالرم دیگري همراه با آن روشن شود آنگاه ممکن است ترمز خودروي شما مشکلی اساسی داشته باشد

. ی کنید ممکن است سیستم هیدرولیک ترمز مشکل دار شده باشد یا شاید سطح روغن ترمز کم شده باشد و یا فشار روغن کاهش پیدا کرده باشدفکرش را م

توانید بهترین کاري که می . در این حالت به احتمال زیاد اتومبیل شما حتی براي رانندگی تا فروشگاهی که در نزدیکی منزل شما قرار دارد هم ایمن نیست

چون اگر واقعا مشکلی در سیستم ترمز شما وجود داشته باشد . انجام دهید این است که خودرو را به کمک یدك کش یا جرثقیل به تعمیرگاه منتقل نمایید

تی خودرو روشن می شود فشار به خاطر داشته باشید که وق. ممکن است درست زمانیکه به ترمز نیاز دارید کار نکند و جان خود و دیگران را به خطر بیندازید

ودرو را روشن می روغن در لوله هاي ارتباطی از طریق بوستر افزایش می یابد که این فشار باال خود باعث ایجاد یا بیشتر شدن نشتی می شود یعنی زمانیکه خ

وغن زیاد شده و نشتی که قبال وجود نداشته یا ناچیز بوده کنید احتمال دارد که ترمز را چک کنید و ببینید کار می کند موتور خودرو روشن شده است و فشار ر

غن ترمز منجر است در اثر فشار زیاد جاري می شود و همانطور که روغن به بیرون نشت پیدا می کند سطح روغن ترمز کاهش می یابد تا جاییکه این کمبود رو

و متاسفانه این اتفاق زمانی رخ می دهد که شما در حال . که آنرا متوقف نماید به کاهش فشار و صفر شدن فشار می شود و عمال خودروي شما ترمزي ندارد

د و آنرا به رانندگی هستید و احتماال فاجعه اي رخ خواهد داد به همین دلیل باید از سوار شدن به خودرویی که دچار چنین وضعیتی است خود داري نمایی

 .تعمیرگاه منتقل نمایید

 .را مطالعه نمایید تا در صورتیکه ترمز خودروي شما کار نکرد آمادگی الزم را براي توقف خودرو داشته باشید! ماشین بدون ترمزتوصیه می کنم مطلب توقف 

ی اما زمانیکی از آالرم هایی که معموالً همه با آن مواجه می شوند آالرم خورده شدن یا تمام شدن لنت ترمز است که این آالرم همانند شکل باالست : نکته

که در این مورد هم باید حساس باشید چون اگر لنت ترمز شما به قسمت فلزي برسد دیسک . ظاهر می شود که شما پاي خود را روي پدال ترمز می فشارید

  .ترمز گرانقیمت شما خراب می شود و هزینه زیادي روي دست شما خواهد گذاشت



رضا فریدون نژاد: گردآوري و تنظیم                                                                            ده    رانندگی حرفه اي و نگهداري از خودرو به زبان سااصول   

 

114  

 

   نگهداري سیستم تهویهاصول 

 

   

  .ترافیک سنگین و سرباالیی هاي تند حداالمکان از کولر استفاده نکنید چرا که عالوه بر فشار به موتور توان موتور نیز کاهش می یابد در -1        

و به آن آسیبی  آمدهاگر قصد استفاده از کولر را دارید ، بهتر است قبل از حرکت آن را روشن کنید تا بدلیل دور پایین موتور کمپرسور به آرامی به حرکت در  -2

 در سرعتهاي  باالي موتور در حین حرکت درگیري یکباره کمپرسور با نیروي موتور میتواند باعث وارد آمدن آسیبهاي جدي به قطعات گردنده و.  وارد نشود

  .  حتی سبب گیرپاژ کمپرسور شود

  .سپس اقدام به روشن کردن کولر کنید.دال گاز را رها کنید چنانچه در حین حرکت قصد روشن کردن کولر را دارید ابتدا کالچ را گرفته و پ -3

گیرد تا  در فصول سرد سال که سیستم خنک کننده مورد استفاده قرار نمی گیرد بهتر است  دردوره هاي یک  ماهه سیستم براي مدتی مورد استفاده قرار - 4 

  .با گردش روغن قسمتهاي متحرك روانکاري شده و میزان گاز کاهش نیابد

فقط شدت  توجه داشته باشید که بدلیل چرخش کمپرسور با نیروي موتور ، بازده کولر خودرو در سرعتهاي باال بیشتر است ضمن اینکه افزایش سرعت پنکه -5

  .دمیدن هوا را بیشتر می کند

بر فشار کمتر به سیستم خنک کننده  ،حفظ رنگ  درفصول گرم سال بهتر است خودرو خود را در سایه پارك کرده تا در صورت استفاده از خودرو عالوه - 6

  .خودرو در مصرف سوخت نیز صرفه جویی کنیم

  .ساده ترین راه براي تشخیص و شناسایی اشکاالت و ایرادات احتمالی توجه به صداي کمپرسور و موتور فن می باشد -7

  .هاي مجاز نسبت به تعویض آن اقدام کنید میزان سفتی و سالمت تسمه را چک کرده و در صورت فرسودگی توسط نمایندگی -8

  .فیلتر هواي کابین را تمیز کرده و در صورت نیاز تعویض کنید -9

هت اگر تغییراتی در کیفیت خنک کنندگی سیستم خنک کننده احساس کردید می توانید توسط تعمیر کاران مجرب لوله ها و اتصاالت مربوطه را از ج -10

  .رد بازدید قرار داده و فشار آن را اندازه گیري کنیدصحت و سالمت و نشتی گاز مو

  . استفاده از کولر باعث افزایش مصرف بنزین شده و آلودگی بیشتر هوا را سبب می شود -11

ا پایین در صورتی که خودرو شما مدتی در زیر تابش نور مستقیم خورشید قرار گرفته است و هواي کابین خودرو بشدت گرم شده است بهتر است، ب -12

الوه بر کشیدن شیشه ها و تخلیه هواي گرم  و هم دما شدن هواي درون کابین و هواي محیط کمک کرده و بعد از مدتی سیستم تهویه را روشن کنیم تا ع

  .  تسریع در خنک شدن هواي داخل خودرو و فشار کمتر به سیستم خنک کننده سوخت کمتري مصرف کنیم

ورت استفاده از کولر تمامی شیشه ها باال بوده و دریچه ایر داکت هواي  ورودي به داخل کابین از جهت بسته بودن کنترل شود  اکیدا توصیه می شود در ص -13

ته باعث تا ترموستات سیستم خنک کننده بدرستی عمل کرده و کمپرسور بشکل دائمی کار نکند و باعث فرسودگی زودرس سیستم نشود ، ضمنا رعایت این نک

 .ف سوخت نیز می شودکاهش مصر
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   رادیاتورهمه چیز درمورد 

 

 .رادیاتور یکی از مهمترین اجزاء سیستم خنک کاري خودرو بوده که با تبادل حرارت با هواي جریان یافته پیرامون خود موتور را خنک می کند

حال جریان بر روي پره هاي رادیاتور و میزان بزرگی و شکل طراحی آن البته این انتقال حرارت به آیتم هایی چون دماي هواي جریان یافته ، حجم هواي در 

  .بستگی دارد

در جه سانتیگراد  2000-2500براي آنکه به اهمیت رادیاتور بیشتر پی ببریم الزمست به این مساله توجه کنیم که از احتراق بنزین در موتور دمایی در حدود 

درجه برسانید  95تا  90ضد جوش بایستی موتور را به دماي بین / سیال مثل آب و یا ترکیبی از آب و ضد یخ  حرارت تولید می شود و شما فقط با چند لیتر

  .و آن را خنک کنید 

ي به درست است که براي کاهش اصطکاك و انتقال حرارت ناشی حرکت قطعات گردنده مثل میل لنگ و شاتون ها  از روغن استفاده می شود ولی خنک کار

.  ردبا روغن ختم نشده و استفاده از سیالهاي خنک کننده و اجزایی مانند رادیاتور ، شکل تکامل یافته تري براي ایفاي این مهم بخود   می گی رو انکاري

خوب است که بدانید قدرت خنک کنندگی آب بیست برابر روغن می باشد و وجود سیستم خنک کاري متکی به رادیاتور  و سیال هاي ضد جوش بخصوص 

  .در مناطق گرم جهان نقشی غیر قابل انکار  در کاهش دماي موتور ها را دارد 

ورها امکان در گذشته موتورهاي ژیان و فولکس فاقد رادیاتور بودند و بیشتر این خودرو ها بدرد مناطق خنک می خوردند و بدلیل حجم و توان پایین موت

  . فزایش قدرت و سرعت خودرو هاي امروزي امکان خنک کردن موتور ها با هوا منتفی است حذف سیستم خنک کاري با رادیاتور وجود داشت اما با ا

نگرفت   حتی در مورد اتوبوس هاي ماگیروس که ساخت کشور روسیه بود پس از فروش در ایران بدلیل طراحی خاص و هوا خنک بودن آن مورد استقبال قرار

وسیه می خورد که در صورتی که دماي موتور افزایش می یافت توسط یک فن بزرگ که بر روي موتور نصب و این نوع  موتور بیشتر بدرد همان مناطق سرد ر

  .موتور به جریان در می آورد و موتور را خنک می کرد )  فین ها ( شده بود ، هوا را مستقیما بر روي پره ها 

ه رهبري هیتلر در جنگ سیبري روسیه وجود آب در رادیاتور خودرو هاي نظامی شاید براي شما هم جالب باشد که یکی از دالیل شکست ارتش آلمان نازي ب

و کمی بعد به دستور هیتلر موتورهاي فولکس طراحی و ساخته شد اما فرصت براي . آن زمان بود که بدلیل یخ زدگی موتورها ارتش آلمان زمین گیر شد 

  .المانی ها دیگر دیر شده بود 

  .بکه ها  ، تعداد لول ها و شکل طراحی و جنس رادیاتور بستگی دارد کیفیت رادیاتور به تعداد ش

ت بهتر انجام مثال هر قدر تعداد شبکه ها و لول ها بیشتر باشد و نوع طراحی بنحوي ایجاب کند که هواي بیشتري با رادیاتور در تماس باشد انتقال حرار

  .شود که انتقال حرارت به سهولت امکان پذیر باشد  رادیاتور از فلزات و آلیاژهایی فلزي انتخاب می. خواهد شد 

رپیچ و یا زیگزاك می مثال رادیاتورهایی تولیدي  با تعداد لول هاي دو ، سه  ، چهار لول تولید می شود و براي تماس بیشتر هوا با پره ها  آنها را بصورت ما

  سازند

 در خودرو هایی که از سیستم  معمولی با مدار باز . از دو نوع سیستم استفاده می شود در خنک کاري موتور بسته به نوع طراحی سیستم خنک کاري موتور 

Open cooling system )  ( خودرو هایی مثل پیکان. استفاده می شود منبع انبساط ندارند    .  
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در حال انبساط سیال وارد و در حالت ( د و خارج می شود اما در خودرو هایی که داراي منبع انبساط بوده و با انبساط و انقباض ، سیال به منبع انبساط وار

  که در این سیستم پرت ) (Closed  loop cooling system  سیستم خنک کننده مدار بسته گفته می شود ) انقباض از منبع خارج می شود 

  .مایع خنک کننده در حد بسیار ناچیزي بصورت بخار می باشد

  رادیاتور و شناسایی معایب جوش آوردن خودرو  نکاتی در مورد استفاده بهینه از
  

با آب می باشد که دماي جو ش باالتري نسبت به آب )  ضد زنگ / ضد جوش/ضد یخ ( بهترین نوع سیال در رادیاتور ترکیبی از اتیلن گلیکول       -1

از تعویض آب موجود در  رادیاتور در دوره هاي کوتاه دارد در صورتی که آب رادیاتور بر اثر تبخیر کم شده باشد فقط به آن آب افزوده می شود 

  .مدت بپرهیزید بهتر است از آبی استفاده شود که قبال  جوشیده باشد

ریز از همواره سطح سیال را در  سیستم مدار باز  را با باز کردن درب رادیاتور چک کرده و براي گردش سیال در رادیاتور هیچگاه رادیاتور را لب      -2

اما در سیستم مدار بسته سطح سیال . میلیمتر باالتر  باشد  10-12نکنید و سطح مایع خنک کننده بایستی از لبه هاي لول ها  در حدود سیال 

به منظور جلوگیري از هرگونه خطر احتمالی مراحل کنترل سطح سیال در حالت موتور سرد انجام . را تا عالمت ماکزیمم منبع انبساط پر کنید

  . شود 

طح از وارد آمدن ضربه به پره هاي رادیاتور و به وجود آمدن هر گونه  لهیدگی در سطح رادیاتور جلو گیري کنید در صورتی که بر اثر تصادف س      -3

  وسیعی از پره ها آسیب دید ، نسبت به ترمیم یا تعویض رادیاتور اقدام کنید

ات و کثیفی هاي احتمالی را دارید آب را با فشار پایین از پشت رادیاتور به سطح پره ها در صورتی که قصد تمیز کردن رادیاتور از وجود حشر      -4

  .بپاشید 

  در صورت نشت سیال درون رادیاتور از بستها و اتصاالت و شیلنگها نسبت به رفع آن اقدام کرده و آن را فورا برطرف کنید      -5

آن با یکریگر در رادیاتور نشان از راه یابی روغن از موتور به درون سیال رادیاتور می باشد  که هر گونه وجود چربی و ماسیدگی روغن و ترکیب       -6

  .بایستی پس از مراجعه و رفع مشکل در تعمیر گاه هاي مجاز نسبت به گرفتگی ها احتمالی اقدام شود 

یا منبع انبساط جدا خودداري کنید چرا که امکان آسیب هاي در صورتی که خودرو شما جوش آورده شده باشد از باز کردن درب رادیاتور و       -7

جدي همراه با سوختگی براي شما وجود دارد بهتر است در حالت موتور روشن ، آب به سطح پره هاي رادیاتور پاشیده شود و در صورت امکان 

  .بخاري ماشین نیز روشن شود تا سرعت خنک کاري موتور افزایش یابد 

ه خودرو جوش آورده شما مجهز به فن خنک کننده  رادیاتور می باشد و  فن یا فن ها در هنگام جوش آوردن کار نکنند ممکن در صورتی ک      -8

بهترین کار این است که سیمهاي فن را مستقیما به باطري وصل کرده و تا رسیدن به تعمیرگاه فن یکسره . است بدلیل خرابی شمع آب باشد 

  ال. کار کند 

و در . االمکان از مواد هاي شیمیایی براي رسوب زدایی داخل رادیاتور و مجموعه سیستم خنک کننده تحت هر عنوانی استفاده نکنیدحد       -9

  .مواد رسوب زدا خواص خورندگی داشته و اثرات زیانباري دارند . صورت استفاده مجموعه سیستم خنک کننده را با دقت بشویید 
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ال بصورت مداوم کاهش پیدا می کند و هیچگونه اثري دال بر ریزش و نشت سیال از لوله ها و اتصاالت و رادیاتور در صورتی که سطح سی      -10

با  دیده نمی شود این امکان وجود دارد که سیال از طریق آببندي واشر سرسیلندر به درون یکی از پیستون ها رخنه کرده و در آنجا بخار شده و

  .ار کردن اگزوز در دقایق اولیه روشن شدن موتور ارتباطی با این موضوع ندارد و این مساله یک امر طبیعی می باشد البته بخ. دود خارج می شود

براي ایجاد دماي یکنواخت در هنگام کار کرد موتور در تابستان و زمستان هیچگاه ترموستات را از مدار گردش مایعات خنک کننده خارج       -11

  . نکنید 

براي بررسی صحت عملکرد ترموستات می . ترموستات در دماي مورد نظر باز نشود و اجازه عبور سیال را ندهد موتور جوش خواهد آورد اگر       -12

توان با قرار دادن ترموستا ت در یک کاسه آب جوش از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کرد و در صورتی که قصد نگهداري ترموستات کار 

  .ید آن را با گریس چرب کرده و دور از رطوبت نگهدارید کرده سالم خود رادار

یکی از دالیلی که سبب جوش آوردن موتور در گرماي تابستان می شود سفتی سوپاپ ها می باشد سوپاپ ها را فیلر گیري تابستانی کنید و       -13

  .البته در زمستان فیلر گیري زمستانی 

روي خود را توسط تسمه از میل لنگ می گیرد صحت سالمت تسمه را با بازدیدهاي دوره اي بررسی کرده و در موتورهایی که پروانه موتور نی      -14

  .سفتی آن را مد نظر قرار دهید  در صورت پارگی و یا شل بودن تسمه موتور جوش خواهد آورد

  .ک سانتیمتر خالف جهت نیرو جابجا شودمیزان سفتی تسمه بایستی بنحوي باشد که با فشار انگشت اشاره تسمه به اندازه ی      -15

ممکن است مشکالتی مانند خرابی سیستم برق یا سوخت و یا نیم سوز بودن واشر سرسیلندر عامل و یا مجموعه عواملی براي جوش آوردن       -16

  .موتور باشد 

به اندازه چند کیلومتري و با استفاده کمتر از ترمز اگر خودرو شما جوش می آورد بهتر است پس از راندن خودرو خود در یک جاده مسطح       -17

شاید پیستون هاي چرخ یا چرخهایی بعد از ترمز گرفتن بدرستی آزاد . میزان دماي رینگ الستیک هاي چهار چرخ را با دماي دست کنترل کنید 

  .ي محتاط تر باشید البته در تابستان نسبت به این تست تا حدود. نشده و درگیري بین لنت و دیسک ادامه دارد 

درب رادیاتور همانند سوپاپ اطمینان عمل می کند در صورتی که در زمان جوش آوردن موتور . به درب رادیاتور و کیفیت آن توجه کنید       -18

فشار خواهد بود و  فنر درب رادیاتور از حد مجاز سفت تر باشد به مجموعه خنک کننده فشار زیادي وارد خواهد شد که واشر سر سیلند نیز تحت

در مواردي که فنر درب رادیاتور از حد مجاز شل تر باشد و یا آب بندي مناسبی بین نشیمنگاه و الستیک ایجاد نکند مانع از خروج بخارات 

  .د نخواهد شد و خطر بدون آب ماندن رادیاتور بسیار است و شما دائما مجبور به اضافه کردن مایع خنک کننده و یا آب خواهید بو

  .اگر رادیاتور خودرو شما خراب و یا فرسوده است نسبت به تعویض آن تردید به خود راه ندهید        -19

 . واتر پمپ را از جهت آب بندي چک کرده و از صحت سالمت آن اطمینان حاصل کنید       -20
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 نگهداري باطري

ت و اگر باطري براي مدت زیادي شارژ نشود صفحات داخلی آن سولفاته کره و غیر براي افزایش عمر باطري می بایست آن را همیشه شارژ نگه داش  -1

  .قابل استفاده می شود 

  .میلیمتر باالتر از صفحات سربی آن باشد 15تا  10میزان آب باطري موجود در محفظه باطري بایستی .سطح الکترولیت یا آب باطري را کنترل کنید   -2

طري موجود درون محفظه در دوره هاي زمانی کوتاه بخار شود و سطح آب باطري کاهش یابد ؛ احتماال آفتامات دینام در صورتی که میزان آب با  -3

  .خراب می باشد و در صورت عدم توجه کافی خرابی زودهنگام باطري را سبب می شود

ت شارژ باطري سبب پاشش آن به زیر درب موتور شده و در صورتی که میزان آب باطري در سلول ها یا همان خانه هاي باطري زیاد باشد ممکن اس-4

  .خسارات جدي را به رنگ باعث شود

سیستم پخش خودرو و یا چراغ هاي .در زمانی که خودرو خاموش می باشد حدالمقدور از لوازم الکتریکی خودرو کمترین بهره برداري را داشته باشید  -5

با .ي سنگین که موتور خودرو نیز روشن می باشد بهتر است چراغ هاي بزرگ را خاموش کنید بزرگ باالترین مصرف داشته و حتی در ترافیک ها

  .اینکار عالوه بر کاهش مصرف سوخت ؛ دوام المپ ها افزایش یافته و از فشار وارده بر دینام نیز کاسته می گردد

  .تا تهویه درون سلول ها به خوبی انجام شود دقت شود سوراخ هاي تعبیه شده بر روي درب خانه هاي باطري همیشه باز باشند - 6

گرمی بیش از حد باعث خرابی صفحات و شبکه هاي داخل باطري و همچنین کاهش رسانایی الکتریکی می شود که اینامر سبب ضعیف شدن باطري   -7

  .می شود و در نتیجه فرسودگی زودرس آن

  .افه کنیددر صورت نیاز باطري به آب باطري فقط به آن آب مقطر اض-8

روي قطبین باطري را به صورت چشمی کنترل کنید و در صورت وجود سولفاته ان را با آب جوش تمیز کرده و سپس مقداري گریس بر روي آن  -9

  .بمالید

ت سربی وجود هیچگاه به قطبین باطري ضربه نزنید و باطري را با احتیاط حمل کنیدو رد صورت وارد یامدن ضربه به باطري خطر شکستگی صفحا-10

  .دارد

زیرا تخلیه الکتریکی همراه با جرقه و آتش و حتی در بعضی موارد باعث ترکیدن باطري .از به وجود آمدن اتصال کوتاه بین قطب هاي باطري بپرهیزید -11

  .می شود

  .از نزدیک کردن هرگونه شعله و یا جرقه به سلولهاي باطري با درب باز خودداري کنید  -12

  .ل می تواند عواقب خطرناکی از جمله انفجار و آتش سوزي در پی داشته باشداین عم  -13

  .در هنگام جوشکاري بر روي خودرو موتور را خاموش کرده و اتصاالت باطري را از قطبین ان جدا کنید -14

  .از تماس پوست و لباس با آب باطري اجتناب کنید -15

  .تی و محکمی و عایق در دوره هاي مختلف کنترل کنیداتصاالت و سر سیم هاي باطري را از نظر سف  -16
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  .ندباطري هایی که تاکنون شارژ نشده اند و مایع الکتولیت درون آنها ریخته نشده است امکان انبار کردن و نگهداري براي مدت طوالنی را دار -17

ري و کنترل خاصی از نظر سطح مایع الکترولیت نداشته و می توان باطري هاي اتمی موجود در بازار بسته به تناسب و میزان آمپر نیازي به نگهدا -18

بعنوان مثال زمانی که چشمی سبز رنگ است باطري سالمت می باشد؛ .سالمت باطري را از طریق یک چشمی تعبیه شده بر روي باطري کنترل کنید 

  .بود باطري نیاز به تعویض دارد ؛ اگر چشمی سیاه رنگ.اگر چشمی سفید بود نشان از نیاز باطري به شارژ می باشد

   در جهت کاهش مصرف سوختطالیی  راهکارهاي

 

  .را بکار ببندید اگر مایلید از این پس خودروي سواري خود را با بنزین کمتري بیش از پیش برانید ؛ حتما این مقاله را به دقت بخوانید و تمامی مطالب آن

  وبانها و آزاد راه ها در ات   KM 90-80حرکت با سرعتی بین  -1

به یاد داشته باشید بیشترین میزان مصرف بنزین در دنده هاي . براي شروع حرکت نبایستی یکباره بر سر پدال گاز ضربه زده و بصورت شتابدار حرکت کنید 

  .سنگین و با دورهاي باال ي موتور رقم می خورد 

  .ترمز بیشتري هم استفاده می کنند و این مساله باعث افزایش مصرف سوخت می شود بیشتر رانندگانی که با سرعتهاي باال حرکت می کنند از 

   عدم استفاده از قطعات و لوازم پر مصرف مثل کولر و چراغ هاي بزرگ جلو خودرو -2

خودرو وارد کرده و باعث می شود موتور  در هنگام استفاده از قطعات برقی مانند کولر و چراغ هاي بزرگ جلو با افزایش مصرف برق فشار مضاعفی را بر دینام

حال تصور کنید عالوه بر استفاده غیر ضروري در هنگام توقفات طوالنی مدت از چراغ هاي بزرگ ؛ .نیروي بیشتري را صرف به گردش درآوردن دینام کند 

  .که مصرف سوخت را افزایش می دهد . ورزند  عده اي عالوه بر آن اقدام به نصب المپ هاي غیر استاندارد با وات مصرفی باال هم مبادرت می

مواردي سیم جالب تر اینکه این نوع از المپ ها عالوه بر افزایش مصرف سوخت و نقض قوانین جاده اي فشار بیشتري را به دینام وارد می کند و حتی در 

  .کشی اتومبیل را با آسیب هاي جدي روبرو می کند

  .ه شیشه ها باال بوده و از ورود هواي بیرون از طریق هواکش ها به داخل خودرو ممانعت کنید در هنگام استفاده از کولر بایستی هم

دقیقه درب هاي خودرو را باز کرده تا هواي  1- 3الزم به توضیح است در صورتی که در روزهاي گرم تابستان قصد روشن کردن خودرو را دارید حتما براي 

  .گرم بطور کامل از خودرو خارج شود 

  تنظیم موتور و کنترل مصرف سوخت توسط تعمیر کاران مجرب و کار ازموده -3

یض در دوره هاي زمانی منظم جهت تنظیمات موتوري به یک تعمیر کار مطمئن مراجعه کرده و بعضی از قطعات مصرفی را با توجه به دوره مصرف تعو

  .نمائید 

  .خودرو خواهد شد و کاهش آالیندگی را سبب خواهد شد البته این شیوه نگهداري از خودرو باعث افزایش عمر مفید

ز توان بخصوص توصیه می شود در صورت کاربراتوري بودن خودرو شما دلکو ان را به مگنت مجهز کنید تا با کاهش سوخت و آالینده هاي خروجی اگزوز ا

  موتوري بیشتري بهره ببرید

زان در دوره هاي مشخص تعویض کرده و از استاندارد بودن ان اطمینان حاصل کنید در غیر فیلتر هواي خودرو خود را مطابق با توصیه هاي خودروسا
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وا نخواهد داشت اینصورت بودن و یا نبودن یک فیلتر غیر استاندارد در هواکش موتور تاثیري در حفاظت موتور در مقابل ذرات گرد و غبار و ذرات معلق در ه

  .دهنگام موتور را رقم خواهد زدو عالوه بر افزایش مصرف سوخت خرابی زو

  .از تعویض به موقع شمع غافل نشده و بر اساس میزان کارکرد  موتور انها را تعویض کنید

  تنظیم باد چرخ ها -4

ک به دستورات چرخ ها غافل نشده و حتما میزان فشار باد را بر اساس تو صیه هاي سازندگان خودرو تنظیم کرده و در انتخاب الستی از تنظیم دوره اي باد

  .کارخانجات الستیک سازي توجه کنید

ضمنا استفاده از . کم بودن باد الستیک ها باعث فشار بیشتر بر موتور و سیستم تعلیق خواهد شد و کنترل خودرو را در شرایط مختلف دشوارتر می کند

  .رینگ و الستیک اسپرت نیز باعث افزایش مصرف سوخت می شود

   عات غیر استانداردعدم استفاده از قط -5

اق درون موتور استفاده از قطعاتی مثل سر اگزوزها و یا و یا تغییراتی که منجر به انسداد مسیر دود خروجی از اگزوز شود باعث بروز اشکال در شکل احتر

  . خواهد شد 

  خاموش کردن خودرو در پشت چراغهاي قرمز طوالنی  – 6

   بودن موتور حرکت بعد از گذشت یک دقیقه از روشن – 7

بکس ؛ با گذشت یک دقیقه از در جا کار کردن موتور خودرو در فصول گرم و سرد سال میتوانید با حرکت در سرعت هاي کم باعث گرم شدن هم زمان گیر

  .موتور و دیفرانسیل شوید 

  ندارددر زمانهاي غیر ضروري و یا استفاده از باربندهاي غیر استاعدم استفاده از باربند خودرو  -  8

  باال بودن شیشه ها در سرعت هاي باال – 9

ابر در صورتی که شیشه ها در سرعت هاي باال پایین باشند باعث پیچیدن باد در خودرو خواهد شد که انرزي بیشتري صرف شکستن مقاومت باد در بر

  . حرکت خودرو خواهد شد 

  .استفاده از روغن و واسگازین غیر استاندارد  – 10

باالتر باشد میزان روانکاري ) ویسکوزیته (بین دارندگان خودروهایی مدل پایین عده اي از رانندگان به تصور اینکه هرقدر چسبندگی روغن   متاسفانه در

مضاعف به اویل شار موتور بهتر خواهد بود از روغن ها و واسگازین با شماره هاي باالتر از استاندارد استفاده می کنند که این عمل غیر اصولی بوده و سبب ف

نگام را رقم پمپ خواهد  شد و تاخیر در جریان بیدا کردن روانکار ها را بر روي قطعات گردنده در پی خواهد داشت که با بروز این مشکل استهالك زود ه

  .ضمنا این سفتی روغن باعث افزایش مصرف سوخت هم خواهد شد . خواهد زد 

  پارك کردن خودرو در سایه -11 

که در فصل تابستان خودروهایی که در سایه پارك میشوند نیاز کمتري به خنک کاري اولیه در شروع حرکت داشته و استفاده از کولر کمتر  بدیهی است 
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  .می شود ؛ ضمنا با کاهش تابش نور مستقیم خورشید بر روي خودرو بخارات بنزین از باك کمتر خواهد شد 

  تمیز نگه داشتن موتور و بدنه خودرو – 12

  . با تمیز نگه داشتن بدنه و موتور خودرو به تبادل حرارتی بین اجزائ خودرو و محیط کمک کنیم 

ان با انباشته شدن میتوان گفت هر قدر گرماي موتور بهتر به محیط پیرامون انتقال پیدا کند موتور از بازده بیشتري برخوردار خواهد بود مثال در فصل تابست

  .ت با مشکل روبرو خواهد شد و موتور جوش می آورد گرما در موتور انتقال حرار

  آیا شما تجربه رانندگی با یک موتور جوش آورده را دارید ؟

  توان موتور چگونه بوده است ؟

 .قبل از عزیمت به سمت مقصد حتما مسیر را مورد ارزیابی قرار داده و از کوتاهترین مسیر ممکن تردد کنید  – 13

  نتوربوشارژر و صدمه به آ
این کار در عرض چند ثانیه منجر به .اغلب دیده شده که رانندگان به غلط هنگام خاموش کردن موتور ماشین االت با دادن گاز شدید انرا خاموش می کنند

 .صدمه جدي به توربو شارژرمی گردد

 3200تا حداکثر 2000(نسیت به دور موتور)دور در دقیقه 100000بطور متوسط (زیرا با خاموش کردن ناگهانی دستگاه ؛توربو شارژر که داراي دور بسیار باالئی 
ناگهان روغن آن که از موتور تغدیه می شود قطع شده و به علت دماي زیاد توربوشارژر؛ روغن خروجی آن که هنوزدر مجراي خروجی .می باشد)دور در دقیقه

سپس با روشن شدن بعدي و مجدد موتور؛روغن ورودي که تحت . می بندد شده و مجراي خروجی را cokingاست تبدیل به روغن سوخته و یا ذغال کک 
ن پره آن و خراش فشار بوده راه خروج ندارد و به شافت توربوشارژر فشار وارد اورده و باعث لرزش شدید ان و انتقال ذغالهابه درون پوسته کمپرسور و شکست

  .پوسته می شود

ودر جاکار کرده و سپس انرا  IDLE نگام خاموش کردن دستگاه بگذارند موتور حداقل دو دقیقه به صورت دور ارام براي رفع این این مشکل بایستی رانندگان ه
  .خاموش کنند
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ECU را بشناسیم  
 

 ECU مخفف Electronic Control Unit ور همانط .الکترونیک می باشد و نقش هدایت و کنترل یک خودروي انژکتوري را بر عهده دارد یا واحد کنترل
البته بجز برخی کشورها، نظیر ( استانداردهاي آلودگی، بطور کامل در تمام دنیا  که می دانید خودروهاي انژکتوري بدلیل عملکرد بهتر و توانایی پاس کردن

صل است وضعیت و شرایط به سنسورهایی که به موتور مت با توجه ECU .می باشد ECU جایگزین خودروهاي کاربراتوري شده اند و مغز این سیستم ( ایران
سنسورهاي کیت هاي انژکتوري مختلف هستند  .اعمال می کند... انژکتورها، جرقه زنها و  :الزم را به خروجیها که عبارتند از خودرو را تحلیل کرده و پاسخهاي
انژکتوري بیشتر صحبت  ده درباره سنسورهاي موتورالبته در روزهاي آین. تواند شرایط موتور را درك کند بهتر می ECU که هر چه تعداد آنها بیشتر باشد

 ، سنسورMAP ، سنسور فشار داخل مانیفولد یاRPM سنسور دور یا: انژکتوري عبارتند از خواهیم کرد اما همینقدر بدانید که سنسورهاي مهم خودروهاي

  ... ندا، سنسور ضربه وال ، سنسور اکسیژن یاATS ، سنسور دماي هواCTS ، سنسور دماي آب یاTPS دریچه گاز یا

 
  چه شرکتهایی هستند؟ ECU معروف سازندگان

جهان نشانی از  و کیت انژکتوري در دنیا می باشد و در اغلب خودروهاي پیشرفته ECU معروفترین سازنده این شرکت بهترین و: آلمان Bosch شرکت (1
  .می باشد Bosch انژکتوري تچند مدل از زانتیا موجود در ایران داراي کی. آن را می توان یافت

 
 آن در اغلب خودروهاي آمریکایی بخصوص خودروهاي ECU می باشد و ECU شرکتهاي سازنده این شرکت یکی از قدیمی ترین: آمریکا Delco شرکت (2

  .ESPERO خودروهاي دوو کره مانند دوو همچنین در... یا جنرال موتورز بکار رفته است مانند کادیالك، پونتیاك و GM شرکت

 
یادگیر در -یا خود البته براي خودروهاي فورد می باشد و اولین بار ایده کنترل تطبیقی ECU خودرو، سازنده این شرکت سازنده: آمریکا Ford شرکت (3

  .زودي مطالبی خواهیم نوشت درباره کنترل تطبیقی به. خودروهاي این شرکت عمال پیاده سازي شد

 
 پراید ECU .هاي خوبی می سازد ECU نیست اما Bosch اندازه رقیب آلمانی آن یعنی فعالیت این شرکت گرچه به :آلمان Siemens شرکت (4

  .انژکتوري موجود در ایران طراحی این شرکت است

 
به عنوان مثال . ب استکیت آن نص این شرکت در اروپا محبوبیت زیادي داشته و بر روي اغلب خودروهاي اروپایی: ایتالیا Magneti Marelli شرکت (5

  .323مزدا  ،GOLF IV و فولکس واگن مدل PUNTO خودروهاي فیات مدل

 
، مدلهایی از زانتیا؛ همچنین خودروهاي ایرانی 206بنابراین پژو . شرکت نصب است این ECU بر روي اغلب ماشینهاي فرانسوي: فرانسه Sagem شرکت (6

  .سمند و پیکان انژکتوري مانند

 
به  درصد سهام آن متعلق 6تویوتا تاسیس شده و بخش عمده سهام آن را دارا می باشد البته  این شرکت توسط شرکت: ژاپن Nippon Denso شرکت (7

 متعلق به این شرکت... خودروهاي ژاپنی مانند نیسان، هوندا، سوزوکی و  و برخی) مانند تویوتا لندکروز (اغلب خودروهاي تویوتا  ECU .است Bosch شرکت
  .می باشد

  و HITACHI ،MATSUHITA ،LOTUS شرکتهاي دیگري هم هستند مانند
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 ECU دالیل سوختن
قدیمی که این قطعات  در خودروهاي.نوسانات ولتاژ و وارد شدن شوك هاي متعدد به این قطعات است ecu عامل اصلی در سوختن قطعات حساسی نظیر

امروزي با وجود  قطعات برقی استفاده میکردنند که راهگشا نیز بود ولی این روشها در خودروهاي تست وجود نداشتند تعمیرکاران از روش هائی سنتی جهت
 .صدمات جدي به این قطعات نیز می گردد قطعات حساس الکترونیکی نه تنها راهگشا نیست بلکه باعث

ولی متاسفانه به دلیل قیمت باالي این . وتري انجام گیردکامپی تست قطعات برقی حساس خودروهاي امروزي میبایست به وسیله دستگاههاي عیب یاب
متاسفانه از همان از روشهاي قدیمی استفاده میکنند که به دلیل  پایین بودن سطح معلومات بعضی از تعمیرکاران و عدم اطالع و اموزش هاي کافی دستگاهها و
  .میگردنند این قطعات حساسراننده جهت جلوگیري از این روشها متاسفانه باعث خرابی  عدم اطالع

  روشهاي نادرست جهت تست قطعات برقی خودرو

 متاسفانه برقکارهاي خودرو جهت تست اولیه خرابی دینام از.باطري جدا گردنند در زمان روشن بودن موتور هیچکدام از بستهاي باطري نباید از روي قطب-1

 .این روش استفاده می کنند

نیز باعث ایجاد نوسان ولتاژ شده و صدمه ذکر شده را به دنبال خواهد  ن روشن بودن خودرو جهت تست سیستم جرقه زنیجدا کردن وایر شمع ها در زما-2
 .داشت

را از باطري کشیده و سایر قطعات الکترونیکی با نوسان ولتاژ شدیدي  خرابی و ضعیف بودن باطري به خصوص در زمان استارت زدن خودرو ولتاژ زیادي-3
 دنندگر مواجه می

 تعویض تسمه تایمینگ موتور 
 .کیلومتر تعویض گردد تسمه تایمینگ موتور است60000یکی از قطعات موتور که میباید در زمان معین خود یعنی 

ها با سطح پیستون درموتور انها تاج پیستون صاف بوده و در صورت خرابی تسمه و از تایم افتادن موتور بالفاصله سوپاپ)2000بجز پژو(دراکثرخودروهاي امروزي
  .برخورد می نمایند

تومان را به دنبال 500000که عالوه بر خرابی پیستون وکج شدن سوپاپها باعث صدمه جدي به سیلندر و سرسیلندر خواهد شدکه هزینه تعمیراتی بیش از 
ثقیل و یا بکسل کردن ان را به تعمیرگاه منتقل در این حالت موتور خاموش شده و تحت هیچ شرایطی روشن نمی گردد و می باید با یک جر.خواهد داشت

  .نمایید
  .تعویض نمایید تا از این خسارت جدي و خطرناك جلوگیري گردد;لذا پیشنهاد میگردد حتما این تسمه را در زمان اعالم شده از طرف سازنده خودرو

م کوچکترین خرابی نداشت ولی به به دلیل اینکه هزینه تعویض تسمه علیرغم اینکه تسمه تایمینگی که من براي خودروي خود در این کیلومتر تعویض نمود
تومان وصرف 15000دستمزد ;تومان 15000قیمت تسمه در حدود . (پایین تر است و ریسک توقف موتور نیز پایین می اید این تعمیر پیشگیرانه را انجام دادم

  )  حداکثر یک ساعت زمان براي این تعویض
و موتور بالفاصله .چون استفاده از یک تسمه نامرغوب باعث جداشدن دندانه هاي تسمه خواهد شد .بترین تسمه تایم در بازار استفاده گرددتوصیه میگردد از مرغو

  .از تایم خارج خواهد شد و اتفاق فوق به وجود خواهد امد
   

  دالیل از تایم خارج شدن موتور 
  هاي زیاد وارده به ان پارگی تسمه تایمینگ به دلیل استهالك باال و تنش-1
  جدا شدن دندانه هاي تسمه -2
  .شل بودن زیاد تسمه تایمینگ  که بیشتر به دلیل خرابی تسمه سفت کن اتفاق می افتد-3

  .میلیمتر انعطاف داشته باشد 3الی  2جهت تست شل ویا سفت بودن تسمه با فشار انگشت دست تسمه باید بین 
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  :کنده شدن دندانه هاي ان میگردد عواملی که باعث پارگی تسمه و یا
  .دور در دقیقه که باعث استهالك سریع قطعات می گردد4000از دورهاي باالي موتور بخصوص در دورهاي بیش از  استفاده زیاد-1
و به عبارتی روي این تسمه که باعث فشار خیلی زیاد روي موتور ;عدم استفاده از دنده مناسب بخصوص در سرباالئی ها و یا عبور از روي سرعت گیرها -2

  .که در سرباالئی حتما از دنده سنگین باید استفاده گردد.میگردد
  .خرابی تسمه سفت کن که در صورت گیرپاژ کردن ان باعث کشیدگی و پارگی تسمه تایم خواهد شد-3
  .شدزیاد سفت کردن تسمه  که در ابتدا باعث خرابی تسمه سفت کن و در نهایت خرابی تسمه خواهد -4
الزم است جهت خرید یک تسمه . تسمه هاي نامرغوب در بازار به وفور یافت می شود که توان تحمل بارهاي زیاد را ندارند و به سرعت مستهلک میگردند-5

  .مناسب با  یک تعمیر کار مجرب مشورت نمایید
مثل قرار (گردید و از تا زدن ویا از قراردان در جاي نامناسب  در صورت خرید تسمه تایم با یک بازدید چشمی  از عدم شکستگی در سطح تسمه مطمئن- 6

وظاهر کلیه دندانه هاي تسمه بازدید گردد و در صورت رویت سیم هائی نازك شبیه نایلون از .خودداري نمائید)دادن درجعبه ابزار و یا گذاشتن وسایل روي ان
  .ان استفاده نگردد

   take offجهت جلوگیري از استهالك کلیه قطعات خواهد شدمانند رانندگی بدون تنش بر موتور شرط اصلی  -7

  دانستنی هاي نگهداري از اتومبیل در فصل تابستان 
 انه یا همان رادیاتور آب اطمینانکننده پیشر بنابراین همواره از وجود آب کافی در سیستم خنک. شود دیدگی موتور می گرماي زیاد و بیش از حد باعث آسیب .1

 کیلومتر، سطح آب آن را بازدید کنید 1500تا  1000کرده و پس از پیمودن هر پیدا 

 .هاي توصیه شده باشد کیلومتر تسمه پروانه را بررسی کنید تا سالم بوده و لمی آن در حد و اندازه 10000تا  8000هر  .2

گرفتگی و خوردگی زودهنگام آن جلوگیري  ب را باال برده و از رسوبوجود ضدیخ در آب رادیاتور حتی در فصل تابستان نیز مفید است زیرا دماي جوش آ .3
 .کند می

  .هاي آن کرد زدایی لوله به هرحال تقریباً هر دو سال یک بار باید آب درون رادیاتور را خالی کرده و اقدام به تمیز کردن و رسوب .4

این عمل کامالً اشتباه است زیرا این کار . ریزند رون رادیاتور، به درون آن آب مقطر میهاي د گرفتگی لوله نکته قابل توجه آن که برخی براي جلوگیري از رسوب
 .شود هاي رادیاتور می زدن و سوراخ شدن و خوردگی لوله باعث زودتر زنگ

تا  8000نابراین بهتر است از هر ب. تواند سبب افزایش دماي موتور و جوش آوردن آن در تابستان شود زنی نیز می عملکرد نادرست و نادقیق سیستم جرقه .5
 .هاي فرسوده تعویض شوند کیلومتر، دلکو بررسی و تنظیم شده و پالتین 10000

 .کیلومتر، آنها را تعویض کنید 25000ها را نیز در این فا صله بازدید و تمیز کرده و حداکثر هر  ضمناً شمع .6

ها را نیز بررسی و کنترل کنید و در صورت کمبود آب، فقط  بنابراین طی هر بار تعویض روغن، آب باتري. شود ها نیز زودتر تبخیر می در فصل گرما، آب باتري .7
 .به آن آب مقطر اضافه کنید

  از پارك کردن اتومبیل در زیر نور مستقیم آفتاب خودداري کنید تا بدین وسیله تبخیر بنزین از باك اتومبیل را به حداقل برسانید .8
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 در رانندگی نقصو بی  شروع حرفه ايیک 

 یک شروع خوب

 

حرکتی که عوام به آن تیک .شروعی است که با چرخش بیش از حد تایر ها همراه باشد , شاید خیلی از رانندگان آماتور بر این تصور باشند که یک شروع خوب 

فقط و فقط سریع به نظر می آید که فرسنگ ها با , این شیوه . بیش از حد گاز داده و بصورت لحظه اي پا را از روي کالچ رها می کنند . آف کردن می گویند

 . واقعیت فاصله دارد

 
 

هرزگردي در شروع حرکت تنها زمان شما را . بال استفاده بودن آن کامال مشخص است  , از این عنوان. می گویند "هرزگردي "در دنیاي حرفه اي به این اتفاق 
 . با حداقل هرزگردي و در نهایت قدرت صورت می گیرد, یک شروع خوب در رانندگی حرفه اي . شود تلف کرده و باعث گرم شدن تایر ها می 

 
وزن خودرو به عقب منتقل شده و , زمانی که اقدام به شتابگیري مثبت می کنید . ابتدا نگاهی به آنالیز شروع حرکت با توجه به محور محرك آن ها بیاندازیم

این توزیع وزن باعث افزایش امکان هرزگردي . این دقیقا نقطه شروع مشکل است , شود که در خودرو هاي دیفرانسیل جلو  سطح تماس تایر هاي جلو کم می
 . از محور محرك اصلی در عقب بهره می برند, این یکی از دالیلی است که خودرو هاي با توان باال . در محور محرك می شود 

 
شروع بدون هرزگردي به , این امر بسیار دردسر ساز نخواهد بود اما به محض اینکه کمی قدرت زیاد شود ) وزن خودرونسبت به ( در خودرو هایی با توان کم 

 Launch Control “ کلیدي به عنوان, این امر تا آن جایی اهمیت دارد که حدودا تمامی خودرو هاي اسپرت . یک مهارت خارق العاده تبدیل می شود 

Button “ محرك بگونه اي که ) محور هاي ( توزیع میزان قدرت و گشتاور روي محور  , تعبیه شده که یکی از تنظیماتی که انجام می دهد بر روي آن ها
   . می باشد, خودرو با حداقل اتالف زمان و انرژي شروع به حرکت کند 

 . سطح شروع به حرکت را بررسی کنید

 
 "یک اصل ساده . بررسی سطحی است که می خواهیم روي آن شروع به حرکت و شتابگیري مثبت کنیم  ,کم اهمیت نیست , نکته دیگري که توجه به آن 

که باعث کاهش چسبندگی و در نتیجه  ... سطوح نمناك و روغنی و, از انتخاب محل هایی مانند خط کشی هاي عابر پیاده .  "شروع بهتر , چسبندگی بیشتر 



رضا فریدون نژاد: گردآوري و تنظیم                                                                            ده    رانندگی حرفه اي و نگهداري از خودرو به زبان سااصول   

 

126  

 

 . یداجتناب کن, افزایش هرزگردي می شوند 

 . مکانی عالی براي یک شروع خوب است, سطحی لغزنده و در زمانی که خشک باشد , بخاطر داشته باشید که رد تایر ها زمانی که مرطوب باشد 

 
  محل شروع حرکت هنگامی سطح خشک است 

 
 محل شروع حرکت هنگامی سطح مرطوب است

 نحوه صحیح گاز دادن و ترمز کردن

 
این . این اصل در فشردن پدال گاز و ترمز نیز صدق می کند . نرم و سریع رانندگی کردن است , ی حرفه اي که پیش تر به آن پرداختیم یکی از اصول رانندگ

تنش از  پدال ها را به نحوي بفشارید که گویی ابر اسفنجی پر آبی را می خواهیم بدون. داشته باشند  1و  0پدال ها کلید منیاتوري نیستند که تنها دو حالت 
اصلی . از ضربه زدن به پدال هاي گاز و ترمز که تنش زا می باشند به شدت خودداري کنید . فشاري که بصورت تصاعدي افزایش پبدا می کند . آب خالی کنیم 

 . که در رانندگی هاي شهري نیز به شدت در حرفه اي جلوه دادن شما کمک می کند

 
  بهترین شروع در خودرو هاي دنده دستی

اگر این . دور موتور را تا دوري که ماکزیمم تورك ایجاد می شود باال ببرید , خودرو را در دنده یک گذاشته و پا روي کالچ  : دور موتور را تنظیم کنید
در ذیل براي نمونه نمودار تورك مربوط به پورشه  . تجوي ساده در دفترچه مشخصات فنی خودرو خود می توانید آنرا به دست آوریداطالعات را ندارید با جس

  . آورده شده است 3جی تی  911
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 . دور در دقیقه ثابت کنید 5500شما می بایستی دور موتور را حدودا روي , براي یک شروع خوب در این خودرو , دار پیداست وهمان طور که از این نم

 
این کار باعث فشار به سیستم انتقال قدرت و از دست رفتن زمان و انرژي می . هرگز پا را از روي کالچ را به یکباره رها نکنید  : تدریجی کالچ را رها کنید

 .کند  پس پا را به آهستگی از روي کالچ بر داشته که خودرو با حداکثر قدرت شروع به حرکت. شود 

 
, از فشردن ضربه اي پدال گاز اجتناب کرده که این کار در خودرو هایی که از اسب بخار باالیی بهره می برند , زمانی که کالچ رها شد  : تدریجی گاز دهید

  . باعث متالطم شدن قسمت عقب خودرو و طبیعتا از دست رفتن زمان خواهد شد

 
 یکبهترین شروع در خودرو هاي دنده اتومات

 
 با پاي چپ تر مز را نگاه دارید , براي تثبیت موقعیت خودرو  : با پاي چپ ترمز کنید

 
 

 .دور موتور را باال برده و به تورك ماکزیمم نزدیک کنید , بافشردن آرام آرام گاز , همان طور که با پاي چپ ترمز را نگاه داشته اید  : با پاي راست گاز دهید

 . ین کار باعث فشار آمدن به گیربکس شده پس جز موارد خاص مانند درگ از این روش استفاده نکنیدالزم به توضیح است که ا

 
  ... پا ي چپ را از روي ترمز بر داشته و فشار پاي راست خود را روي پدال گاز زیاد کنید و حرکت : ترمز را رها کرده و گاز دهید

 
 "تمرین کرده و منتظر مطلب بعدي در خصوص ) پیوسته و اثر بخش ( تکبر را کنار گذاشته و حرفه اي  عجله و , "تهران الف"خوانندگان عزیز هفته نامه 

 . باشید "تعویض دنده حرفه اي 
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 اصول و مبانی رانندگی حرفه اي 

   .در این مقاله برخی از این نکات را مرور خواهید کرد. اگر بخواهید اصولی رانندگی کنید باید نکاتی را رعایت کنید
 

  Smooth driving  نرم رانندگی کردن
 

  .همیشه بهترین راننده ها کسانی هستند که نرم رانندگی می کنند
از توان ماشین تان رانندگی می کنید، می توانید فرمان سریع بدهید، ناگهان پدال گاز را بفشارید، ناگهان ترمز کنید و یا بدون هماهنگ  ٪50وقتی شما با 

ولی زمانی که شما بر روي حد . نده را تعویض کنید که باعث از دست دادن زمان در مسابقه می شود و احتمال حادثه را نیز باال می بردکردن دور موتور، د
کترین بدهید، نمی توانید ناگهان گاز را بفشارید یا ناگهان و با ضربه، ترمز کنید زیرا کوچ) شوك(ماشین رانندگی می کنید دیگر نمی توانید فرمان سریع 

  .ناهماهنگی باعث از دست رفتن کنترل می شود پس نرم برانید
 
 

 Steering هدایت کردن و فرمان دادن
 

قرار دهید در این حالت احتیاج به حرکت دست بر روي پیچها نخواهید داشت مگر اینکه ماشین شما براي مسابقه  3و  9دستها را بر روي فرمان بر روي ساعت 
  .اویه ي چرخش آن زیاد باشد که تعویض جاي دست در این حالت قدرت رانندگی نرم را از شما می گیردست آپ نشده باشد و ز

 
 

Gear changing  
 

 تعویض دنده به نرمی در گیربکس هاي دستی 
  . ره به نرمی گاز بدهیددر ماشین هاي قوي و پرقدرت براي تعویض دنده، پا را از روي گاز بردارید و بعد از تعویض سریع و نرم دنده، دوبا

 
 

Weight transfers  
 

 انتقال وزن 
  . یکی از مهمترین عوامل در رانندگی حرفه اي، انتقال وزن در جلو، عقب، چپ و راست ماشین می باشد

ردارید که باعث انتقال وزن به جلو و به فرض قبل از ورود به پیچ هایی که احتیاج به ترمز ندارند، می توانید لحظه اي پا را قبل از پیچیدن از روي گاز ب
  . چسبندگی بیشتر چرخ هاي جلو می شود

 
  . حال به توضیح جداگانه و دقیق تر هر قسمت می پردازیم

 
Grip گرفتگی یا چسبندگی  

 
Grip و سطح پیست تا حد  در الستیک ها نقش مهمی دارد که باعث حرکت خودرو، پیچیدن و توقف خودرو می شود گرچه این گرفتگی بین الستیک

و درك کردن آن، باعث می شود که بتوانید بر روي لیمیت یا حد خودرو  grip پس توجه به. یا حد الستیک می گویند limitمشخصی می باشد که به آن، 
  .برانید

  ! همیشه در تایرهاي معمولی، قسمتی که با زمین تماس دارد کمی بیشتر از یک کف دست می باشد
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ندگی و هاي وارده هم دقیقا بر همین قسمت وارد می شوند، پس همیشه در هنگام ترمز، شتابگیري و پیچیدن به آرامی رفتار کنید تا از بیشترین چسبتمام نیرو
  .لعکسبا گاز دادن ناگهانی، چسبندگی تایرهاي جلو کم و چسبندگی تایرهاي عقب زیاد می شود و با ترمز با. تماس تایر با زمین برخوردار باشید

 
یا تعویض تایر ها  downforce قراردادن اسپویلرها بر روي خودرو براي بوجود آوردن فشار پایینی یا: راههاي زیادي براي افزایش چسبندگی وجود دارد مانند

جلو به عقب و یا  ت به چپ، عقب به جلو، ، وزن خودرو از چپ به راست، راس در زمان رانندگی. با اندازه هاي بزرگتر تا با سطح بیشتري از زمین در تماس باشند
  .ترکیبی از اینها انتقال پیدا می کند

 اهمیت دید خوب در رانندگی 
 

 11درصد نور شدید و  3درصد مه و دود،  3درصد به دلیل برف و باران،  10درصد به علت ندیدن عالئم رانندگی،  12درصد تصادفات به علت دید ناکافی،  40
  .که با توجه به این آمار اهمیت سالمت چشم و دید خوب در رانندگی مشخص می شود. عوامل دیگر رخ داده است در صد نیز بر اثر

افراد ممکن است در حالت سکون، دید بسیارخوبی داشته باشند، اما در رانندگی با سرعت باال شرایط . داشتن چشمان سالم از ضروریات یک رانندگی ایمن است 
دماي هوا، میزان گرد و غبار، نور . دید راننده زمان حرکت اتومبیل، ممکن است بر اثر شرایط وعوامل خارجی به میزان زیادي مختل شود  .به کلی تفاوت دارد

ن عوامل و ی از ایشدید، مه، برف و باران و رعد و برق، تمیز نبودن شیشه جلو یا شیشه چراغ ها، دود سیگار یا حتی کثیف بودن شیشه عینک راننده نمونه های
 .شرایط هستند

 : علت تصادفات خودروها در سرعت باال به شرح زیر بوده است 2005تا  1998طبق گزارش هاي شرکت هاي بیمه اي بین سال هاي 

 11د نور شدید و درص 3درصد مه و دود،  3درصد به دلیل برف و باران،  10درصد به علت ندیدن عالئم رانندگی،  12درصد تصادفات به علت دید ناکافی،  40
به همین منظور، توصیه می . که با توجه به این آمار اهمیت سالمت چشم و دید خوب در رانندگی مشخص می شود. در صد نیز بر اثر عوامل دیگر رخ داده است

بهتر است در این معاینات . طمئن شوند شود رانندگان هر سال دید چشم خود را کنترل کنند و با معاینه ساالنه چشم، از سالمت دید خود هنگام رانندگی م
  . تست هاي کوررنگی و شب کوري هم انجام شود

درصد دیدشان را از دست می دهند و  20سال سابقه رانندگی حدود  20درصد و رانندگان با  10سال سابقه رانندگی حدود  10جالب است بدانید رانندگان با 
 .یشتر مراقب چشمانشان باشنداین نشان می دهد که رانندگان حرفه اي باید ب

میدان دید ممکن . هرچه میدان دید بیشتر باشد، کنترل خودرو هنگام خطر راحت تر صورت می گیرد. میدان دید راننده هنگام رانندگی بسیار با اهمیت است 
اي آرام بخش، سیگار کشیدن و مصرف مشروبات خستگی، هیجان، ترس، نگرانی، بی احتیاطی، مصرف داروه. است تحت تاثیر عوامل متعددي کاهش پیدا کند

توصیه می شود رانندگان قبل از مصرف هرگونه دارو با پزشک مشورت کنند و در صورت داشتن اثرات خواب آور و کاهش هوشیاري . الکلی از این عوامل هستند
 .از رانندگی اجتناب کنند

هرچه چشم سالم تر باشد و راننده هنگام رانندگی دقت کافی . کنترل دارند در اختیار چشم است درصد از مجموع عواملی که شرایط رانندگی را در 90بیشتر از 
 .داشته باشد، احتمال بروز حادثه به میزان زیادي کاهش پیدا می کند

عمل تطابق همان آماده شدن . هدرانندگی در شب به خاطر وجود نور شدید و ناگهانی که به چشم راننده می رسد قدرت تطابق چشم را تحت تاثیر قرار می د
 .رسدچشم براي پذیرش شدت هاي مختلف نور در مقاطع زمانی مختلف است و درست در همین لحظات است که احتمال بروز حادثه به بیشترین حد خود می 

شده که سبب ناتوانی او در دید کوه یخی  در گزارش علت غرق شدن کشتی مسافربري تایتانیک، به کم شدن تطابق چشم ناخداي کشتی در تاریکی دریا اشاره
 .که کشتی با آن برخورد کرده، شده است
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این حالت اتفاق می افتد و کاهش ) مثالً تونل ها(حتی هنگام روز که راننده از محیط روشن به محیط تاریک یا از محیط تاریک به محیط روشن وارد می شود 
  .یشتر می کنددید به علت عدم تطابق احتمال بروز حادثه را ب

 )مهارتهاي دید(هوشیاري کامل در رانندگی با کنترل نگاه

 مرحله اول

شین، یابین همیشه براي تسلط به کناره ها و نگه داشتن ماشین در یک مسیر حرکت یا الین حرکت که این الین خواه بین خط کشی جاده، یابین دو ردیف ما
ازگوشه هاي اول چشمانمان باید طوري نگاه کنیم و با اینکه سر را باال گرفته  ;ن دوردیف جدول کنار خیابان باشددو ردیف عابر پیاده، یابین دو ردیف دیوار، یابی

 درجه که شروع آن از کناره هاي چپ و راست را ببینیم180و جلو را نگاه کنیم تمام کناره ها را ببینیم و یک زاویه 

 مرحله دوم

قسمت تقسیم کرد که قسمت اول سطح باالي چشم ما که امتداد مسیر را ببیند و همچنین از آنجایی که تابلوهاي  3به در این مرحله نگاه کردن رو به جلو را 
نترل سرعت و هشداردهنده با ارتفاع یک مترونیم تا دو متر از جاده قراردارند و همچنین دیدن چراغ راهنمایی از دور که درحال نزدیک شدن به آن جهت ک

 حرکت ماشین 

متري جلوتر از ماشین را نگاه کنیم طوري که نسبت به عمل ماشینی که جلوتر از ما  150الی100ت دوم سطح وسط چشم ما که نقطه ي دورتر در فاصله قسم
ز اینکه به آن در حال حرکت باشد عکس العمل نشان بدهیم یعنی اگر ماشین جلوتر در حال حرکت ترمز گرفت یا اینکه راهنماي تغیرمسیرداد بتوانیم زودتر ا

  برسیم سرعت ماشین خود را کنترل کنیم

م و قسمت سوم سطح پایین چشم ما که نقطه نزدیک جاده ي که بالفاصله بعداز ماشین شروع می شود و قسمت جلوي ماشین یا همان داشبورت را ببینی
  .کنترل کنیم )تغیرمسیر(بتوانیم ماشین خود را نسبت به چاله یا دست انداز و همچنین انحراف آنرا 

  روشن کردن ماشین با هل دادن اصول 
 

هل بدهند دنده عقب   و اگر قرار شد به عقب  هل بدهند فقط دنده دو ماشین را جلو  قرار بود  ابتدا سوئیچ را باز می کنیم تا برق پشت آمپر آمده سپس اگر  براي این کار
هل دادن و  پس ترمز دستی را خوابانده و ترمز را رها کرده پدال کالج را نیز تا انتها میگیریم وقتی ماشین رابه موقعیت ماشین در خیابان دارد س  گذاشت بستگی  خواهیم

 و ترمز را نگه میداریم تا با   رها کرده تا ماشین روشن شود به محض روشن شدن کالج را تا انتها فشار میدهیم مقداري شتاب گرفت پدال کالج را سریع تا حد نیمه به باال
را تا شارژ شدن باطري روشن نکنید زیرا به ...جایی برخورد نکند توجه داشته باشید که بعد از روشن شدن بهتر است که لوازم برقی دیگري مانند چراغها کولر و غیره 

 .قسمتهاي الکترونیکی ماشین آسیب خواهد زد
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   عیب یابی خودروجدول 

  عیب  علتهاي احتمالی  رفع عیب
ید، سیستم شارژ را باطري را شارژ کن

 .کنترل نمایید

نور چراغ جلو کم (استارت موتور را نمی چرخاند  .باطري ضعیف است
 .)است

 .باطري معیوب است .باطري راتعویض نمایید

پست هاي باطري را تمیز یا تعویض 
باطري و   اتصال برق. نمایید
 .استارت را محکم کنید موتور

یا اتصالها کابل هاي باطري خورده و زنگ زده، 
 .است شل

نور چراغ جلو خوب . (استارت موتور را نمی چرخاند .سولونوئید استارت معیوب است .تعویض نمایید
 .بندیکس کثیف و یا معیوب است .جا شیار دنده استارت را تمیز نمایید .)است

 .استارت معیوب است .تعمیر و یا تعویض نمایید

 .یوب استسوئیج استارت مع .تعویض نمایید

باطري را شارژ کنید، سیستم شارژ را 
 .کنترل کنید

 .موتور آرام می چرخد ولی روشن نمی شود .باطري ضعیف است

 .باطري معیوب است .تعویض نمایید

. پست هاي باطري را تمیز و یا عوض کنید
 .استارت را محکم کنید  اتصال هاي

 .کابل هاي باطري خراب، یا اتصال ها شل است

 اتصال بدنه موتور خوب نیست .میز و یا تعویض نماییدت

 استارت خراب است .تعمیر و یا تعویض نمایید

 .روغن داخل موتور سفت است .فیلتر و روغن موتور را تعویض نمایید

 .گردش موتور عادي است ولی روشن نمی شود .خرابی سیستم جرقه .جرقه سر شمع ها کنترل کنید

 .جرقه سر شمع مشاهده نمی شود نترل کنیدخروجی کوئل را ک

شکستگی در دلکو و چکش برق را 
بررسی کنید و از نظر نداشتن رطوبت 

مطمئن شوید، هنگامی که جرقه اي از سر 
سیم کوئل به دلکو مشاهده نشد اتصال 

هاي مدارجرقه و پالتین را کنترل 
اگر سرشمع ها برق وجود دارد، .کنید

 .عیب مربوط به سوخت است

  

فیلتر هوا را بردارید و عمل ساسات را 
بررسی کنید، اگر الزم باشد با فشار آرام 

روغن زدن به . انگشت آن را کمک کنید
محور دریچه کاربراتور ممکن است کمک 

 .شودجرقه سر شمع مشاهده می 
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اتصال بنزین از کاربراتور را شل . کند
کرده استارت بزنید و پمپ شدن بنزین را 

 .بررسی کنید

. به داخل کاربراتور نگاه کنید گاز بدهید
رطوبت یا خشکی آن را تماشا کنید، اگر 

خشک بود مسیر پمپ شتاب دهنده را 
تمیز کنید، درصورتیکه مرطوب باشد 

شمعها را درآورده و پس از تمیز کردن 
 .آنها را از لحاظ فاصله تنظیم کنید

 .در صورتی که بنزین به کاربراتور می رسد

نزین داخل باك را کنترل کنید ممکن ب
اشتباه  نداشته باشد و درجه است بنزین

 .نشان می دهد

 .بنزین به کاربراتور نمی رسد

اتصال بدنه موتور پمپ بنزین را چک 
به  تقه بزنید، اگر شروع  کنید و به پمپ

پمپ کردن بنزین کرد، پمپ را سوار 
 .کنید

 .اگر پمپ بنزین الکتریکی باشد

رتیکه کار نکرد به متخصص رجوع در صو
مطمئن شوید که مسیر از مخزن . کنید

بنزین تا پمپ بنزین باز است، سر پمپ را 
بردارید و فیلتر پمپ را تمیز کنید و 
مطمئن شوید موقعی که سر پمپ را 

دوباره بستید محکم است و راه نفوذ هوا 
لوله ها را از نظر نشت . بسته شده است

ر صورتیکه عیبی هوا کنترل کنید و د
پیدا نکردید باید با متخصص مشورت 

 .کنید

 .در صورتی که پمپ مکانیکی باشد

جرقه پس می زند، در داخل کاربراتور صدا ایجاد  .دلکو نامیزان است .کنترل و دوباره تنظیم کنید
کامال خشک نموده و ترتیب جرقه را  .کند می

 .کنترل کنید

 .ب استدر دلکو و نقطه هاي اتصال مرطو

گردش موتور عادي ولی “ به قسمت 
رجوع کنید با تکیه  .“.روشن نمی شود

 .برمسئله ساسات جرقه و شمع ها

 .موتور روشن شده ولی دوباره خاموش می شود .خرابی در سیستم بنزین و یا سیستم جرقه است

د است خاموش می در دور آرام موقعی که موتور سر .پیچ گاز احتیاج به تنظیم دارد .تنظیم کنید
فیلتر هوا را بردارید و کار ساسات را  .شود

 .کنترل کنید

 .ساسات درست کار نمی کند

در صورتیکه امکان داشته باشد پیچ گاز  هنگامی که موتور گرم است در دور آرام موتور  .دور آرام در دور کمی است
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 .می شود خاموش .کنید را زیاد

تنظیم  اگر ممکن است سوخت دور آرام را
 .کنید

 .مخلوط بنزین و هواي دور آرام تنظیم نیست

 .پیچ هوا میزان نیست .تمیز کنید

 .ساسات گیر کرده است .عمل ساسات را کنترل کنید

پالتین را تنظیم کنید و در صورتیکه 
 .تعویض نمایید فرسوده باشد،

 .پالتین درست تنظیم نیست و یا خال زده است

قدار مشخص شده سطح شناور را به م
والوهاي سوزنی را  .تنظیم کنید

 .کنید تمیز

 .کاربراتور خفه کار می کند

اتصالهاي کاربراتور به منیفولد را محکم 
کنترل  مکش منیفولد را لوله. کنید

 .نمایید

 )لوله منیفولد(نشتی در لوله مکش 

سرعت سوخت دور آرام را به مقدار 
 .مشخص تنظیم کنید

 .نرم نیست) سلو(دور آرام موتور  .زین تنظیم نیستمخلوط هوا و بن

پالتین خال زده، کثیف و یا درست تنظیم نشده  .پالتین را عوض ، تمیز و یا تنظیم کنید
 .است

 .شمعها کثیف و یا نامیزان است .فاصله دهانه شمعها را تنظیم نمایید

 .دلکو میزان نیست .تنظیم کنید

منیفولد محکم  اتصالهاي کاربراتور را به
 .کنید

 )لوله منیفولد(نشتی در لوله مکش 

 .فاصله ساق سوپاپها و چکشی ها میزان نیست .فیلرگیري کنید

 .شتاب اتومبیل کم است .تنظیم دلکو صحیح نیست .تنظیم کنید

پیچها را محکم کنید و در صورتیکه واشر 
 .باشد، تعویض نمایید  خراب شده

 ارددر لوله مکش نشتی وجود د

 .سوخت کافی نیست .سوراخها و والوهاي سوزنی را تمیز کنید

مطمئن شوید که تمام گاز داخل اتومبیل 
صورتی   گاز کاربراتور است، در برابر تمام

 .کنید که الزم باشد تنظیم

 .بازوهاي اهرمهاي گاز میزان نیست

قطعات فرسوده و یا خراب شده را تعویض 
ات موتور دلکو را طبق مشخص. نمایید

تنظیم کنید، گرفتگی داخل لوله آوانس 
مکش را برطرف نمایید واتصاالت را 

 .محکم کنید

 .آوانس اتوماتیک دلکو صحیح نیست

 .موتور ریپ می زند .شمع ها خراب شده است .تمیز کنید و یا تعویض نمایید

مدار جرقه، چکش برق و وایرهاي سیستم   .مدار جرقه خراب است
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که   کنید تا مطمئن شوید  جرقه را بررسی
 .تمام قطعات سیستم خشک و تمیز است

تمام قطعات متصل به منیفولد را محکم 
 .کنید

 .در لوله هاي تنفسی نشتی است

 .بنزین کافی نیست و یا با آب مخلوط شده است .در صورتیکه الزم باشد تمیز کنید

سطح شناور . سوزن شناور را تمیز کنید
 .کنید را کنترل

 .خفه کردن کاربراتور

 .سیستم اگزوز گرفته است .اگزوز را تعمیر کنید

 موتور داراي قدرت کمی است .دلکو تنظیم نیست .تنظیم کنید

 .آوانس اتوماتیک خالء خراب است .تعمیر ویا تنظیم نمایید

تمام قطعات متصل به منیفولد را محکم 
 .کنید

 .در مسیر لوله هاي تنفسی نشتی است

 .فیلر سوپاپ ها صحیح نیست .یلر گیري گنیدف

 .فشار کمپرس کم است .فشار را اندازه بگیرید

سوخت رسانی به کاربراتور و والوهاي 
 .کنید سوزنی را بررسی

 .بنزین کافی نمی رسد

مطمئن شوید که تمام گاز داخل اتومبیل 
 .گاز کاربراتور است برابر تمام

 .اهرم گاز خارج از تنظیم است

طوري تنظیم کنید که دور آرام موتور 
 .افزایش یابد

در دور آرام موتور خاموش می شود ولی در بقیه  .پیچ گاز احتیاج به تنظیم دارد
 .عادي کار می کند  مواقع

 .مسدود شده است) دور آرام(سوراخ هوایی سلو  .تمیز کنید

تمام قطعاتی که متصل به منیفولد 
صورتیکه و در  هستند، کنترل کنید

 .محکمنبودند محکم کنید

 .در لوله مکش نشتی است

 .در حین کار موتور ضربه می زند .دلکو خیلی آوانس است .مقدار آوانس را کاهش دهید

 .آوانس اتوماتیک گریز از مرکز معیوب است .فنرهاي آن را بررسی کنید

 .موتور داغ می کنند .سیستم خنک کن موتور را کنترل نمایید

 .شمعها داغ می کنند .مع مناسب بکار ببریدش

 .جمع شدن جرم و دوده در محفظه احتراق .کربن زدائی نمایید

در درجه حرارت عادي موتور آب از لوله اگزوز  .واشر سرسیلندر سوخته است .تعویض نمایید
 سرسیلندر ترك برداشته .تعمیر کنید .می شود  خارج

تمیز و تمام اتصالهاي داخل دلکو را 
وضعیت آن را  محکم نمائید و

 .کنید کنترل

 .موتور در سرعتهاي زیاد ریپ می زند .سر وایرها در مدار جرقه شل یا کثیف است

 .پالتین سوخته و یا فاصله ها تنظیم نیست پالتین را کنترل و تنظیم کنید

 .شمع ها خراب است .تمیز یا تنظیم و یا تنظیم نمایید
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آب را کنترل کنید ولی  نشتی و یا کمبود
جهت  اضافه کردن آب نیم ساعت قبل از

 .خنک شدن موتور صبر کنید

 داغ کردن موتور .کمبود آب در سیستم خنک کننده

سفتی تسمه پروانه را به مقدار مشخص 
و در صورتی که  شده تنظیم کنید

 .تسمهخراب شده باشد تعویض نمایید

 .تسمه پروانه شل است

 .لوله هاي جنت خراب است .تعویض نمایید

واشر درب رادیاتور را کنترل کنید و 
مطمئن شوید که در حالت خوبی است و 
درب رادیاتور نسبت به درجه حرارتهاي 

متفاوت مناسب عمل می کند، در غیر این 
 .صورن تعویض نمایید

 مناسب نیست درب رادیاتور خراب و یا

 .ده گرفتگی داردمدار دستگاه خنک کنن .مسیر را تمیز کنید

ترموستات خراب شده را با یک 
حرارت کارکرد  ترموستات مناسب درجه

 .تعویض نمایید موتور

 .ترموستات خراب است

طبق مشخصات داده شده در کاتالوگ، 
 .کنید اتومبیل را تنظیم

 .دلکو میزان نیست

 .پمپ آب خراب و یا نشت می کند .پمپ آب را تعمیر و یا تعویض نمایید

عیب در لوله خارجی اتصال به رادیاتور جهت تنظیم  .اتصال لوله را از نظر نشت کنترل کنید
 .خروج بخار آب و

مسیرها را به وسیله گریس حل شده در 
خشن   از به کار بردن وسایل  .آب باز کنید

 .خوداري کنید

راههاي عبور هوا به رادیاتور مسدود شده 
پروانه، مگس و . (ررادیاتو مخصوصامسیرهاي عمود بر

 ).آشغال مسیر عبور هوا را مسدود کرده

 .ترمال سوئیچ پروانه برقی خراب است .از متخصص کمک بگیرید

. اگر گرفتگی وجود دارد بر طرف سازید
آوانس دلکو را . لوله مکشی را چک کنید

طبق مشخصات داده شده در کاتالوگ 
قطعات فرسوده را . اتومبیل تنظیم کنید

 .نمایید تعویض

 داغ کردن موتور .آوانس اتوماتیک دلکو خراب است

موتور را متوقف کنید و اتومبیل را به 
 ببرید تا یخها آب شود محل گرم

به علت یخ زدن، پمپ آب کار نمی کند و تسمه 
 .پولی هرز کار می کند روي

در موقع روشن کردن موتور در هواي سرد از 
 .دشو صداي غیر عادي شنیده می موتور

 .تسمه پروانه شل است .محکم کنید

در صورتیکه جاي گریس خور نداشته 
توسط سازتده  باشد ماده اي که

معرفی شده است به آب اضافه  اتومبیل

 .بلبرینگ پمپ آب احتیاج به گریس دارد
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 .کنید

با یک یا دو قطره روغن سبک روغن 
 .کاري کنید

 .بلبرینگهاي دینام احتیاج به روغنکاري دارد

 .خرابی فرمان هیدرولیک .ازمتخصص کمک بگیرید

 .پمپ آب نشت می کند .کاسه نمد خراب شده .تعمیر و یا از پمپ نو استفاده کنید

در صورتیکه شکستگی مشاهده نگردید 
 .استفاده کنید  از واشر نو

واشر سر سیلندر سوخته و یا سر سیلندر ترك 
 .برداشتهاست

دیاتور و داغ وجود دائمی حباب هوا در را
 .موتور  کردن

لوله ها را بررسی کنید، اگر الزم بود 
در  واشر سرسیلندر را. نمایید  تعویض

 .صورتیکه الزم بود تعویض نمایید

معموال محل نشت گچ و شوره می (نشتی خارجی 
 ).زند

 .رادیاتورمرتبا آب کم می کند

نشتی آب به داخل موتور را با استفاده از 
آمدن سطح روغن می  گیج روغن و باال

در حالت خیلی بد . توان کنترل نمود
بخار . روغن بصورت سفید رنگ است

 .اضافی لوله اگزوز را کنترل کنید

 .نشت به داخل موتور

 .موتور زیاد بنزین مصرف می کند .کاربراتور احتیاج به تنظیم دارد .کاربراتور را تنظیم کنید

 .گرفتگی در ورود هواي مکشی است .دفیلتر هوا را تمیز و یا تعویض نمایی

 .ساسات گیر کرده است .ساسات را رفع گیر نمایید

و یا خرابی ) ها(خوردگی سیلندر، پیستون، رینگ  .ازمتخصص کمک بگیرید
 .سوپاپها  کاسهنمد روي گاید

موتور مرتبا روغن کم می کند و دود آبی از 
 .خارج می شود  اگزوز

موتور را درحالت موتور را کامال بشوئید و 
کنترل کنید،  دارید و نشت آن را  گرم نگه

واشرهاي الزم را تعویض و یا پیچ آنها را 
 .محکم کنید

دود اگزوز عادي است ولی مرتبا باید روغن به  .روغن ریزي موتور
 .اضافه شود موتور

 تمیز کن
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 در جاده برفی رانندگی اصول

اما این مقررات و نکات مهم مسافرت در . ه می شود قبل از سفر یک بار مقررات رانندگی در جاده ها را مرور کنیدبراي مسافرت در هواي برفی زمستان توصی
  ...هواي برفی چیست؟ با ما همراه باشید

 رانندگیقانون راهنمایی و  مهمپس بیایید یکی از بندهاي . اي است جادهدانستن قوانین و مهمتر از آن اجرا کردن این قوانین بهترین محافظ شما از حوادث 
 .را مرور کنیم

 
این در حالی است که کلیه . کیلومتر در ساعت حرکت کنند100کیلومتر و وسائط نقلیه سنگین و عمومی با 110در بزرگراه ها خودروهاي سبک می توانند با  .1

هاي فرعی  جادهدر . کیلومتر می رسد85ند که این میزان در شب به کیلومتر سرعت داشته باش95وسایل نقلیه در جاده هاي اصلی در طول روز می توانند تا 
یادتان باشد که تحقیقات به عمل آمده نشان داده کاهش سرعت به میزان  .کیلومتر سرعت داشتن مجاز است75کیلومتر و هنگام شب 85هم هنگام روز 

  .درصد کاهش می دهد40و تلفات جانی را درصد 30   درصد، تعداد مجروحان را20کیلومتر در ساعت، میزان تصادف را 10

 
کیلومتر و حداقل سرعت این وسایل نقلیه 110کیلومتر و اتوبوس مینی بوس، تریلر و کامیون 120حداکثر سرعت مجاز انواع سواري و وانت بار در آزاد راه ها   .2

 .کیلومتر در ساعت است70در اتوبان ها 

با خودروي جلویی مجاز است به جز در مواقع ضروري مثل مه گرفتگی و درصورت نبود مه شکن در حین بروز کوالك  متري150استفاده از نور باال در فاصله  .3
  .و مه که مجاز نمی باشد

 
  .پشت فرمان خوراکی و آب نخورید، تا حد ممکن صحبت نکرده و به سرنشینان نگاه نکنید .4

 
از وضعیت راه ها، محدودیت هاي ترافیکی  141مقصد و مبدا باشید و با تماس با شماره تلفن گویاي  قبل از سفر گوش به زنگ اخبار هواشناسی و آب و هواي.5
قت یادتان باشد دز طول جاده به عالیم و هشدارها توجه کافی داشته باشید و هنگام عبور از مناطق پرتردد و محل عبور حیوانات اهلی، کمال د. مطلع شوید ...و

   .گام تعویض تایر فاصله ایمنی از خط ترافیک را حفظ کنیدرا به کار برده و در هن

 
ی باعث کاهش بیشتر رانندگانی که مهارت کافی ندارند به محض وارد شدن به معابر خارج از شهر سبقت هاي متعددي می گیرند که این کار در زمان باراندگ .6

  .سطح اصطکاك الستیک با آسفالت و بروز سوانح خطرناك می شود

 
 .اقدام کنید... بل از سفر از سالمتی ترمزها و چراغها اطمینان پیدا کنید و نسبت به تمیزي شیشه ها و میدان دید، تنظیم فرمان وق .7
براي ترددهاي برون شهري عاج الستیک شما باید حداقل سه میلی متر . ترین مواردي است که باید دقت شود مهمتوجه به ضخامت عاج الستیک یکی از .8

 .باشد
 .کیلومتر سرعتی که در ساعت دارید، باید به اندازه طول یک ماشین با خودروي جلویی فاصله داشته باشید15به ازاي هر .9

ن، دالیلی مثل خستگی و خواب آلودگی، نقص عضو، استعمال مواد مخدر، بی توجهی به مقررات، عجله و شتاب بی مورد، عدم تشخیص سهم عبور سایری .10
بنابراین اگر جان خود و اطرافیانتان را دوست دارید، از آنها  .را در پی داشته اند رانندگیهمیشه دلخراش ترین سوانح ... دگی در اوج احساسات ولجبازي، رانن
  .دوري کنید
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 .سرنشینان جلوگیري می کندبستن کمربند ایمنی به عنوان یک قانون الزامی است چرا که هنگام تصادف تا حدود زیادي از وارد آمدن لطمه جانی به  .11
 .اگر وسیله اي را با خود در جاده حمل می کنید که طول آنها بیش از نیم متر از ماشین بیرون است، نصب پرچم قرمز را فراموش نکنید .12

 رانندگی در کویر  اصول
  

  
 

دیگران، مهارتهایی است که انسان ماشینی در  و حفظ امنیت خود و راهها، و بهره گیري از شرایط طیبعی و چگونگی گذر از مصائب راه دور شدن از شهرها و
  . گذر زمان به فراموشی سپرده است

 
 هر چند امروزه یافتن جایی که خالی از آدمیزاد، دشوار است،. و پر خطر بدل کرده است این فراموشی، در نظر آدمی، بیابانها و صحرا ها را به مکانهایی رعب آور

اصولی ساده و برخورداري از دانش و امکانات می تواند، بخیر و خوشی  بیعت بکر و دوري از شهرنشینی، تجربه اي بیادماندنیست که با رعایتولی نزدیکی به ط
  کیه می کنیمبا وسیله نقلیه موتوري دو دیفرانیسل ت وجودي که سفر بدون وسیله نقلیه تجربه اي دلچسب و ورزشی مفرح است، در اینجا بر سفر با. بپایان رسد

 : حرکت رعایت کنید مواردي که باید قبل از

  چک لیست تهیه کنید •

. به همراه ببرید تهیه کنید کارهایی که باید قبل از سفر به انجام برسانید و تمامی وسایل و تجهیزاتی که می بایست مدتی قبل از سفر چک لیستی از تمامی
می تواند در  تمامی مطالبی که در ادامه می آید، بسته به نوع سفر و نیازهاي شما. دچار مشکل نگردید ات پایانیتاریخی براي انجام هریک ذکر کنید تا در ساع

کنید می توانید با سرنشینان دیگر خودرو ها چک لیست خودرا مقایسه نموده و  اگر با چند خودرو سفر می. قالب چک لیستی که تهیه می کنید گنجانده شود
  . ادگی خود و دیگران براي سفر اطمینان حاصل کنیدکفایت آم نسبت به

 
  نزنید بی گدار به آب •

بدون وي جاده را ترك . راهنماي خبره مشورت کنید و به توصیه هاي او عمل کنید در مورد مسیري که انتخاب کرده اید شرایط فصلی و امکانپذیر بودن سفر، با
  . دقیق با بزرگنمایی مناسب را منتفی نمی کند ولی لزوم بهره گیري از راهنما و نقشه هاي. یستامکان فوق العاده ا GPS بهره گیري از . نکنید

 
  کنید تجهیزات سنگین را فیکس •

ز براي چنین کاري می توانید ا. یا روي باربند قرار دارند، محکم کنید تجهیزات سنگین مثل جعبه آچار، جک و دیگر وسایل را در صورتی که درون خودرو و
هاي مهمات را توسط پیچ و مهره به بدنه  کافیست در فضاي زیر صندلی و یا محل قرار دادن بار، جعبه. مستعمل مهمات استفاده کنید جعبه هاي فلزي و

  . فیکس کنید

ین روشی بهره نمی برید، به هر نحو از چن در صورتی که. هاي فوق براي حمل تجهیزات سنگین و یا برنده در درون خودرو بهره ببرید حال می توانید از جعبه
طناب و یا کشهایی ه  در صورت استفاده از باربند، سعی کنید تجهیزات را کامال توسط. خودرو جلوگیري کنید ممکن از بازي و لق زدن وسایل سنگین درون

دیدن سرنشینان و تجهیزات در تکانهاي شدید کاسته می به این ترتیب از میزان صدمه  . براي بستن بار بر روي موتور سیکلت استفاده می شود فیکس کنید
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  . شود

  سالمت خودرو را کنترل کنید •

  . ولی هرگز بدون اطمینان از سالمت بخشهاي زیر جاده را ترك نکنید با وجودي که کنترل کامل خودرو غیر عملی است

 
  موتور

  سیستم فرمان

  سیستم ترمز و کالچ

  شاسی

  قاط اتصال به شاسی و محورهافنرها و ن فنرها، کمک

  دسته موتورها

  گاردان جلو و عقب

  دیفرانسیلها، کمک و گیربکس

  تسمه هاي پروانه،هیدرولیک و کولر

  دینام و استارتر و سیستم جرقه زنی

  چراغها، باتري

  بخاري

  بوق

  تایرسالم و مناسب با مسیر

 
  می بریدسفرهاي خارج از جاده به همراه  تجهیزاتی که براي •

و امکانات خود حساب  بنزین و مکانیک دور هستید و از زمینهایی دشوار عبور می کنید، می بایست تنها روي خود هنگامی که فرسنگها از راههاي اصلی، پمپ
  . صادق است "آید هر چه خوار آید، روزي به کار"در چنین شرایطی ضرب المثل . کنید

هستند،  برخی از وسایل زیر بسته به نوع خودرواختصاصی. گذاشته باشید، ولی حادثه رخ می دهد ه تجهیزات زیر پشت سرشاید سفرهاي زیادي را بدون نیاز ب
بنابراین حمل تمامی آنها توسط تمام خودروها الزامی نداشته و تنها کافیست که تیم  . ولی برخی دیگر می توانند مورد استفاده دیگر وسایل نقلیه نیز واقع شوند

  . وسایل زیر بهره ببرد از

 . است فهرست لوازمی که براي سفر مورد نیاز -

  روانکاري

 واسکازین دیفرانسیلها و تمامی گریس خورهاي گاردان و فرمان را کنترل و درصورت لزوم روغن ترمز و کالچ روغن موتور، روغن گیربکس، روغن کمک و
  . ان حاصل کنیددر زمستان از دارا بودن ضدیخ اطمین. روانکاري کنید

وجود دارد، رینگهاي فابریک خودرو در چنین سفرهایی بهترین  رینگهاي آلومینیومی براي سفرهاي خارج از جاده، مناسب نیستند و احتمال شکستن آنها نکته،
ارج از جاده مناسب نبوده و عالوه بر خ الستیکهایی که داراي گلهاي جهت دار هستند و براي سرعت هاي باال طراحی شده اند، براي همچنین. انتخاب است

  . برخوردار نیستند اینکه به سرعت صدمه می بینند از کارایی مطلوبی
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  مواردي که باید به هنگام رانندگی رعایت کنید

  چرخ چهار •

همواره به قابلیتهاي خود و خودرو خود . نددو دیفرانسیل هم معجزه نمی ک از سوي دیگر. سفر خارج از جاده با خودرو سواري و یا تک دیفرانسیل اشتباه است
  . از ماجراجویی و ریسک محاسبه نشده، بپرهیزید آگاه باشید و

  گروهی سفر کنید •

  . همواره کارهاي تیمی موفقیت بیشتري در بردارد . اگر موفق نشدید، بیش از همیشه احتیاط کنید. با یک خودرو را از سر بیرون کنید وسوسه سفر

  خودردوها چیدمان •

تکروي و سرکشی همواره . و همکاري تیمی برخوردار باشند صورتی که گروهی سفر می کنید، تمامی افراد گروه بخصوص رانندگان باید از روحیه همراهی در
  . و عبور کندخودر خودرو می بایست همواره مشخص بوده و دیگران نباید بدون همانگی از اولین یا آخرین اولین و آخرین. حادثه ساز است

خودرو  خودروهاي دیگر به دنبال. راهنما یا فردي محلی که با ناحیه آشنایی دارد، حرکت کند خودرویی که در پیشاپیش حرکت می کند می بایست با همراهی
آخرین خودرو از . واند حادثه ساز باشدحرکت خودروها در کنار یکدیگر می ت . اول و حتی المکان دقیقا از روي مسیر خودرو جلویی ، به حرکت ادامه می دهند

هر راننده باید از تعداد سرنشینان خود آگاهی داشته  . در صورت توقف هر یک از خودرو ها، کاروان متوقف می گردد. خودروهاي جلو گزارش می دهد وضعیت
  . حضور همه سرنشینان اطمینان حاصل کند باشد، و همواره قبل از حرکت، از

  انتخاب کنید سان ترین مسیر راامن ترین و آ •

 چه بسا مسیرهاي مشکل شما را از رسیدن به هدف بازداشته و یا با مشکالت جدي. برسانید به مقصد با انتخاب مسیر هاي امن و آسان خود را با کم ترین هزینه
براي سالمت خود و همراهان خود، و وسیله نقلیه احترام . نیستخودکشی  این موضوع که براي رانندگی خارج از جاده اقدام کرده اید دلیلی براي. مواجه کنند

حتی االمکان از جاده ها براي طی مسیر استفاده . کنید ماجراجویی بپرهیزید، قبل از انتخاب مسیر به عملی بودن، و قابل بازگشت بودن آن فکر قائل باشید و از
  . بی راهه است همواره کوره راه بهتر از. کنید

 گاه الیه اي. از نظر رطوبت، سنگالخ یا ماسه اي یودن و شیب و عوارض آن تحقیق کنید که ناچار به خروج از راه هستید، نسبت به کیفیت زمیندر صورتی 
خودرو در بنظر می رسد، ولی هنگام عبور خودرو الیه خشک شکسته و  نازك و خشک بر روي خاك تشکیل می گردد که براي پیاده کامال استوار و قابل اعتماد

  . می شود گل و یا ماسه گرفتار

از  عبور. در این نواحی سنگهایی تیره رنگ با لبه هاي تیز مشاهده می گردد. آتشفشانی است در کشور ما بسیاري مسیرهاي خارج از جاده پوشیده از گدازه ها
  . چنین مسیر هایی احتمال پنچري را افزایش می دهد

 
  دگی کنیدرانن آرام و بدون شتابزدگی •

 رانندگی با سرعت باال در بهترین.بزرگراهها و پیستهاي اتوموبیل رانی متفاوت است شرایط حاکم بر زمینهاي غیر هموار خارج از جاده، با جاده هاي خاکی،
ر اثر تکانهاي خودرو و یا است به آسیب دیدن سرنشینان د رانندگی سریع ممکن. شرایط موجب محروم شدن شما و سرنشینان از مشاهده طبیعت می گردد

  . افزایش می دهد همچنین سرعت در راههاي خاکی و یا خارج از جاده، احتمال واژگونی خودرو را. گردد شکستگی قطعات خودرو منجر

 
  رعایت فاصله با خودر

همچنین ترمز ناگهانی در نواحی ماسه اي . گردد می ترمز ناگهانی در جاده هاي خاکی موجب لغزش خودرو. خودرو جلویی را کنترل کنید همواره فاصله خود با
در این . همراه می گردد در چنین شرایطی راه اندازي مجدد خودرو با مشکالتی. خاك نرم، ماسه و یا گل می گردد و گلی منجر به فرو رفتن چرخهاي جلو در

   . شرایط حرکت آهسته در مسیر قبلی رو به عقب کار ساز است
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  برآمدگی ها و چاله هاعبور آرام از  •

خودروهاي شاسی . می شود بکاهید هاي زمین می توانید از فشار غیر متعارفی که به سیستم تعلیق و جلوبندي و شاسی وارد با عبور آرام از چاله ها و برآمدگی
زیاد  وزن. ه افزایش وزن قطعات خودرو می گرددقوي تري بهره می برند، استحکام بیشتر منجر ب بلند و دودیفرانسیل عموما از شاسی مستحکمتر و قطعات

چاله ها را می پیمائید، در حال ضربه زدن به سیستم تعلیق و فرمان، و  هنگامی که با سرعت زیاد عرض جویبارها و. قطعات، اینرسی آنهارا افزایش می دهد
  . باشید شاسی خودرو می

 
  . در نواحی مرطوب از خط القعر دوري کنید. که بستر سنگی است، انتخاب کنبد ا نیز، محلهاییاز چاله هاي آبگرفته عبور نکنید و براي عبور از نهره

 
  کمربند ایمنی را ببندید •

 . از برخورد آنها با سقف یا ستونهاي اتاق، هنگام عبور ازعوارض زمین جلوگیري می کند کمربند ایمنی با محکم نگه داشتن سرنشینان بر روي صندلی،

  . صندلی تسلط شما بر وسیله نقلیه را افزایش می دهد چسبیدن به

 
  .خاك زیر آن سست و متزلزل است روي زمین فریب دهنده است، چرا که پوسته خشک

  و درختان باشید مراقب بوته ها •

نابود . است ها مامن پرندگان، و برخی جانوران بیابانی هیچ وجه از روي بوته ها عبور نکند، بوته به اتوموبیل خود بیاموزید که براي زندگی احترام قائل باشد و به
به طبیعتی . چرخهاي خودرو ویا بدست من و شما، بسیار غم انگیز و توجیه ناپذیر است کردن موجوداتی که براي ادامه حیات در کویر، مبارزه می کنند، در زیر

  . پذیراي شماست، احترام بگذارید که

 
  ها باال و پائین رفتن از تپه •

عامه با افزایش وزن خودرو، گرانیگاه خودرو شاسی بلند، بیشتر از  همچنین بر خالف تصور. ثقل خودردو هاي شاسی بلند، از خودرو هاي سواري باالتر است مرکز
  . دهد این امر موجب می گردد، واژگونی خودرو هاي شاسی بلند، بسیار ساده تر از سواري رخ . زمین فاصله می گیرد

 
شیب  در صورتی که خودرو شما قادر به باال رفتن از. بلکه کامال مستقیم از شیب باال روید . اي باال رفتن از شیبهاي تند، هرگز شیب را بصورت مایل باال نرویدبر

  . نقلیه می گردد حرکت بصورت مایل منجر به واژگون شدن وسیله. نبود، از پیمودن مسیر خودداري کنید

 
هرگز از  . در این شرایط خودرو را خالص نکنید. بلکه شیب را با دنده عقب به پائین بازگردید . روي شیب هاي تند اقدام به دور زدن ننمائیدهمچنین هرگز بر 

یم از شیب پائین از شیب، خودرو را در دنده سنگین قرار داده و طی مسیري مستق هنگام پائین آمدن. تپه یا شیبی که از آن سوي آن خبر ندارید، سرازیر نشوید
  . براي اطالعات بیشتر در اینترنت به جستجو بپردازید . بیایید

 
از سوي . هایی را جهت بازگشت به خاطر بسپارید می بایست نشانه. نشانه گذاري راه تکیه بر ادوات الکترونیکی مسیر یابی کافی نیست به خاطر سپردن مسیر و

از نشانه ها و عوارض زمین مانند  بنابراین. بر ردپا و اثر چرخها براي طی مسیر بازگشت، چندان قابل اطمینان نیست تکیه دیگر با توجه به طبیعت متغیر کویر،
بانان و یا افراد  همچنین محل خروج خود از جاده و مسیر خود را قبال به محیط. بازگشت استفاده کنید کوهها، تپه ها و یا درختان جهت نشان کردن مسیر

  . جستجو بپردازند و طی زمان کوتاهتري شما را بیابند کنید تا در صورتی که بازنگشتید، محدوده معینی را بهمحلی اعالم 

 
  نگذارید چیزي به جاي •
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 گویی. گردانیدهرچه باخود برده اید باز. روغن موتور بر روي زمین جدا خودداري کنید از ریختن. به هیج عنوان زباله هاي خود را در صحرا رها و یا دفن نکنید
  . آنجا نبوده اید

   رانندگی در هواي مه آلوداصول 
  

 

 .در هنگام رانندگی متناسب با سرعت وسیله نقلیه خود از وسیله نقلیه جلوتر فاصله بگیرید .1
 .در هواي مه آلود از سرعت خود بکاهید .2
  .چهت رؤیت بهتر از چراغهاي مه شکن استفاده کنید .3
 .شیشه جلوي اتومبیل ، چراغهاي جلو و راهنماها ، شیشه هاي بغل ، عقب ، برف پاك کن ها و بخاري را بازدید و تمیز نمائیدقبل از حرکت  .4
 .از اضافه نمودن وسایل غیرضروري به اطراف چراغهاي روشنایی خودداري کنید .5
 .د کنید و از سالم بودن آنها مطمئن شویدرا بازدی... وسایل هشدار دهنده از قبیل بوق ، فالشر، چراغهاي راهنما و  .6
  .اگر قصد مسافرت در هواي مه آلود را دارید ، باید زمان بیشتري براي سفرتان پیش بینی نمائید .7
 .اگر مه زیاد و شدید شد به آهستگی و با دقت به شانه راه رفته و توقف نمائید.8
 .ان قادر به دیدن شما باشندنور پایین چراغهاي جلورا روشن کنید تا دیگررانندگ .9

  .به اطالعیه هاي رادیو جهت اطالع ازچگونگی وضعیت جوي و جاده ها گوش فرا دهید .10
 .چراغهاي ماشین را روشن کنید و فالش ماشین را بکاربیندازید .11
 .اطالع کسب کنیداز واحد اطالعات وزارت راه و ترابري درخصوص وضعیت مسیري که امکان وجود مه در آن می باشد  .12
 .در ایام بارندگی و ابرناکی هوا محور آزادشهر به شاهرود پدیده جوي مه آلودگی وجود دارد .13
 .در ایام بارندگی و ابرناکی هوا محدوده جنگل گلستان پدیده جوي مه آلودگی وجود دارد .14
 

 خستگی در سفرهاي بلند مدتاصول کاهش 

 )ساعت 8تا7( نید که شب قبل ، خوب خوابیده باشیدروزي را براي شروع سفر انتخاب ک.1
 ساعت رانندگی نکنید 10تا  8در یک روز بیش از .2
 )دقیقه در شهرهاي طول مسیریا توقفگاه هاي کنارجاده  15ساعت یک بارو به مدت بیش از  2دست کم هر ( در فواصل زمانی معین استراحت کوتاه کنید  .3
 .وقف می کنید از خودرو خارج شده و چند قدمی پیاده روي کنید، کمی نرمش کرده و چند نفس عمیق بکشیدوقتی براي استراحت کوتاه ت .4
  .در طول سفرغذاهاي سبک مصرف کنید .5
 .از مصرف داروهاي خواب آور پرهیز نمائید .6

 در نهایت باید بدانیم بهترین راه مقابله با خستگی ، خواب کافی است
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  هنگام سرخوردن در  اصول توقف خودرو
 
 .خود را کامالً کنترل کنید و به خود مسلط باشید، چنانچه به خود مسلط نباشید نمی توانید تصمیم بگیرید.1
 .ازترمزکردن بپرهیزید، ضربه زدن به ترمز برروي یخ چرخها را قفل می کند و باعث لغزش و سرخوردن بیشترمی شود .2
بیل سرمی خورد، همینکه اتومبیل به حالت مستقیم درآمد درجهت دلخواه خود حرکت کنید خیلی آهسته درچهتی حرکت کنید که قسمت عقب اتوم .3

  .برروي ترمزفشار دهید تا از سرعت اتومبیل کاسته شود ویا آرام برروي گازفشار دهید تا اتومبیل به حرکت خود ادامه دهد
ربه اي به عقب اتومبیل می زند که موجب سرخوردن آن می شود و اتومبیل در جهت عکس ازسبقت گرفتن بپرهیزید، چرخانیدن فرمان به مقدار زیاد ض.4

  .حرکت ، برمی گردد
 .اتومبیل را درگیردنده نگه دارید زیرا این حالت به کم شدن سرعت کمک می کند و حداکثر کنترل را به راننده میدهد .5
 .کنید، بعضی ازرانندگان گازرا به طورمتعادل نگه می دارند تا ازسرخوردن بپرهیزندازبرداشتن پاي خود ازروي گازبه طورناگهانی خودداري  .6

 

 اصول رانندگی در آزادراه ها
 

 تیغه برف پاك کن وغیره  -ترمز -چراغهاي راهنما -عاج الستیکها( اطمینان از سالمت وسیله تقلیه) الف

 ربودن باك بنزینپ) ب

من کاهش سرعت با توجه به آینه خودرو بدون انحراف به چپ و راست در مسیري که قبالً پیش بینی کرده اید قرار در هنگام نزدیک شدن به عوارضی ها ض) ج
 .گیرید

 .در هنگام رانندگی از کمربند ایمنی استفاده نمائید) د

 .پس از قرار گرفتن در مسیر بزرگراه با توجه به سرعتهاي مجاز در مسیر تعیین شده حرکت نمائید) ه

 .هنگام رانندگی با سرنشینان اتومبیل صحبت نکنیددر) و

  .به منظورحفظ سالمت سرنشینان از خارج نمودن سریا دست ازوسیله نقلیه درحال حرکت جداً خودداري نمائید) ز

 .حفظ فاصله مناسب ازویله نقلیه جلویی با توجه به سرعت هاي تعیین شده ضروري است) ح

 .ضمن انتخاب مسیر ورعایت فاصله الزم ، با احتیاط عمل نمائید) وارد یا خارج شدن( ایگاه هاي پمپ بنزین هنگام استفاده ازپارکینگها وج) ط

 .قبل ازرسیدن به محل مورد نظر مسیرخود را انتخاب نمائید) ي

 درهنگام تغییرمسیر، با حفظ فاصله الزم ، ازآینه وچراغ راهنما استفاده نمائید) ك
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 ي ایمنی براي رانندگی در روزهاي سرد زمستانی ها آشنایی با توصیه

آلود پاییزي و زمستانی باال رفته و به همین  ها و کم شدن محدوده دید رانندگان با فرا رسیدن روزهاي تاریک، بارانی و مه امکان لغزندگی جاده
  خاطر رانندگان باید حواس خود را بیشتر جمع کنند

 :تر رانندگی کردن آنها را مد نظر قرار داد براي ایمنتوان  ها برخی نکاتی است که می این

ها را  هاي بیمه در اروپا از پرداخت خسارت تصادفات در صورتی که راننده این چراغ برخی شرکت. هاي جلویی را باید در طول روز هم روشن گذاشت چراغ 
آلود روشن کرد، چون قطرات آب باعث انعکاس شدید نور روشن شده و  هواي مه ها را نباید هیچگاه در اما این چراغ. کنند روشن نکرده باشد، خودداري می

 .کند محدوده دید را بدتر می

پیش از آغاز سفر همه جاي . زده استفاده نکنید هیچگاه از آنها بر روي شیشه یخ. ها را ارزیابی کرده و در صورت لزوم آنها را تعویض کنید کن پاك وضعیت برف 
 .جلو را با کهنه تمیز کنید هاي عقب و شیشه

 .شوند، پاك کنید تر کثیف می هاي جلو را که در هواي مرطوب این روزها سریع به طور منظم قاب چراغ 

 .رنگ بپوشند هاي روشن داراي شب  سوارها بهتر است لباس عابران پیاده، موتوسوارها و دوچرخه 

 .روند چون اغلب در هواي تاریک صبحگاهی به مدرسه میکودکان هم به ویژه بهتر است این گونه لباس بپوشند 

شود با خودرو جلویی فاصله مناسب را  به همین خاطر به رانندگان توصیه می. شود هاي پاییزي، گل، یخ و باران اغلب موجب لغزندگی سطح جاده می برگ 
 .کننده توقفی سریع نیستند زمستانی با کیفیت باال هیچ یک تضمینو تایرهاي  (ABS) هاي ایمنی مدرن همچون ترمزهاي ضدقفل حتی سیستم. حفظ کنند

اید، زمان آن رسیده که به تعمیرکار خود بگویید تایرها، ترمزها و مایع ضدیخ خودروتان را به  هاي زمستانی به تعمیرگاه نبرده اگر خودرو خود را براي سرویس 
 .شکل ویژه چک کند
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 اي  ده شدن براي سفر جادههاي آما آشنایی با شیوه

  .به خصوص اگر قرار است براي مدت طوالنی پشت فرمان بنشینید  هر مسافرتی با ماشین نیاز به آمادگی دارد،

 :ها عمل کنید پیش از شروع رانندگی براي فواصل طوالنی به این توصیه 

 ،فواصل تقریبی به کیلومتر و نقاط شاخص عمده را عالمت بزنید ها، خروجی از نقشه یا یک سیستم هدایتگر براي تعیین مسیرتان استفاده کنید. 
 شب قبل از سفر، به اندازه کافی بخوابید. 
 هاي اولیه همراه داشته باشید یک بطري آب و یک کیت کمک. 
 جلوي ماشین پاك هستند  هاي جلو و عقب و شیشه اطمینان حاصل کنید که چراغ. 
 ید، و مطمئن شوید که پیش از شروع سفر مشکلی نداردتان را سرویس کن به طور مرتب ماشین. 

 هاي بستن کمربند ایمنی هنگام بارداري  آشنایی با توصیه
 .تان اهمیت دارد و بنابراین بستن کمربند ایمنی براي .کنید یا مسافر ماشین هستید، باید مراقب دو نفر باشید هنگامی که به عنوان مادر باردار رانندگی می

 :ها را هنگام بستن کمربند ایمنی در حین بارداري رعایت کنید این توصیه 

  اي و روپایی کمربند استفاده کنید همیشه از هر دو تسمه شانه.  
  هرگز تسمه را از روي شکم رد نکنید -تان محکم کنید تسمه روپایی کمربند را زیر شکم.  
  تنگ و نه خیلی شل و ول کمربند را طوري محکم کنید، به سراسر بدنتان بچسبد، نه خیلی.  
 تان قرار ندهید؛ تسمه کمربند باید از روي قفسه و از میان سینه بگذرد اي را زیر بازوي هرگز کمربند شانه.  
 تان اصطکاك داشته باشد تان قرار گیرد، اما نگذارید که با گردن اي روي شانه اجازه دهید بخش فوقانی کمربند شانه. 

 ز آسیب رساندن کیسه هوا به کودکان آشنایی با روش پیشگیري ا
 

توانند جان کودکان را در هنگام حادثه رانندگی نجات  هاي هوایی بالقوه می با اینکه کیسه .اند هاي هوایی براي حفاظت بزرگساالن در حین رانندگی طراحی شده  کیسه
 .سن آسیب برسانند کمتوانند به افراد  کنند می ها اعمال می دهند، اما نیرو و سرعتی که این کیسه

 :براي جلوگیري از آسیب کودکان به علت بادشدن کیسه هوا به این نکات توجه کنید

  کودکان همیشه باید کمربند ایمنی ببندند. سالگی در صندلی عقب بنشینند 12کودکان باید تا دست کم.  
  هرگز صندلی مخصوص نوزاد را بر روي صندلی جلوي ماشین نصب نکنید.  
 بورید که کودك را در صندلی جلو بگذارید، صندلی را تا جایی که امکان دارد، به عقب بکشید، و در صورت امکان کیسه هوایی طرف مسافر را اگر مج

 .غیرفعال کنید
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 خطر در هواي نامساعد داشته باشیم؟ چگونه یک رانندگی کم

به . را همراه با آخرین تکنولوژي ایمنی روز دنیا دارد، خطر همواره در کمین است اي ایمنیاستاندارده هرچه شما اصرار داشته باشید که خودروي شما نهایت
چه بسا در چنین آب و هوایی استفاده  .همین دلیل همواره توصیه شده است که از وسایل نقلیه عمومی جهت تردد در آب و هواي نامساعد استفاده شود

در این مقاله، سعی داریم نگاهی هرچند کوتاه به نکات بسیار مهم مربوط به  .تر از خودروهاي شخصی باشد تر، و حتی سریع تر، آسان تر، ایمن ، گرماتوبوس از
 .آلود بپردازیم ویژه آب و هواي برفی، بارانی، و مه رانندگی در شرایط آب و هوایی نامساعد به

حتماً زنجیر چرخ را در صندوق . تان کنید که هوا برفی شود، بهتر است تایرهاي مخصوص آب و هواي زمستانی را جایگزین تایرهاي فعلی ماشین ینپیش از ا
. اده برفی دارداي در افزایش میزان اصطکاك الستیک با سطح ج دانید، زنجیر چرخ، تأثیر قابل مالحظه طورکه می همان. عقب ماشین خود به همراه داشته باشید

شود؛ زیرا عدم استفاده  استفاده از زنجیر چرخ در مسیرهاي ناهموار کوهستانی کامالً اجباري است و نداشتن آن، خالف مقررات راهنمایی و رانندگی محسوب می
، این قانون کامالً برعکس است و بستن زنجیر جالب است بدانید که در برخی کشورهاي دیگر. خطراتی را براي سایر رانندگان به وجود بیاورد از آن ممکن است

بستن زنجیر چرخ در هواي برفی و زمستانی   مقررات راهنمایی و رانندگی،  شود؛ زیرا در این کشورها، طبق چرخ، خالف قوانین راهنمایی و رانندگی محسوب می
  .شود ها می هاي جدي به سطح جاده سبب بروز آسیب

زده  هاي یخ چنین به یاد داشته باشید که هرگز با شیشه هم. تان پاك کرده باشید ها را تماماً ازسطح ماشین واستان باشد که برفقبل از شروع به رانندگی حتماً ح
ها، حتماً  گذشته از این .ها از بین برود زدگی شیشه بهتر است پیش از هر کاري اجازه بدهید ماشینتان گرم شده و بخار و یخ. یا بخارکرده رانندگی را شروع نکنید
همراه  بیل، کیسه کوچکی از شن، و مواردي از این قبیل را به  پتو، ، شمع یا الکل جامد،)اعم از خرماي خشک و بیسکوئیت(به یاد داشته باشید که مواد خوراك 

کند تا شما در طول  رو داشتن پتو کمک می ینماند، ازا ها مسدود می آید که به دلیل شرایط بد هواي برفی، مسیر براي ساعت مثالً گاهی پیش می. داشته باشید
توانید مسیر را تا حدودي براي خودتان  بیل وسیله بسیار با ارزشی است مخصوصاً زمانی که در برف گیر کرده باشید و به کمک آن می. این مدت سردتان نشود

هاي یخ زده سطح جاده به شدت اصطکاك  گاهی اوقات، برف. کنیدباز کنید و یا مشکالت احتمالی را که به کندن یا شکافتن جایی مربوط است، برطرف 
یخ زده ادامه   در جاده  توانید با خیال راحت به مسیرتان رو با پاشیدن شن در مسیر جلوي خودتان می کنند، ازاین هاي ماشین را با سطح جاده کم می الستیک

  .اند منبع حرارتی کوچکی براي مواقع اضطراري به شمار آیدتو کاربرد شمع یا الکل جامد عالوه بر ایجاد روشنایی، می. دهید

ها را رعایت  اما نکاتی نیز هستند که در حین رانندگی در مسیرهاي پوشیده از برف باید آن. تر جنبه پیشگیري داشتند جا مواردي که گفته شد، بیش تا به این
ترین دقت، صبوري، و آرامش را در حین پیچیدن سر  بیش. واي خشک و آفتابی برانیدتر از سرعت رانندگی در ه سعی کنید با سرعت مطمئنه حتی کم. کرد
با حداقل سرعت در مسیرهاي . از حرکت پیچ در پیچ و ترمزهاي ناگهانی نیز به شدت بپرهیزید مورد، هاي بی از گاز دادن عالوه بر اجتناب. ها داشته باشید پیچ

طور ناگهانی به دنده  اي رسیدید، به زمانی که با سرعت، به مسیر لغزنده. ها رانندگی نکنید وجه از لبه جاده هیچ ده، بهز در مسیرهاي یخ. انداز عبور کنید پردست
  .سنگین تغییر وضعیت ندهید

اي گرفته  گونه باید به که ترمز را خیلی نرم بگیرید و ترمز صورت بدین. چه بسیار حائز اهمیت است، نحوه ترمز کردن اصولی در مسیرهاي یخی و برفی است آن
عالوه امکان دارد  به. کشد تا خودرو بایستد تري طول می وگرنه ماشینتان تعادل خود را از دست خواهد داد و زمان بیش. هاي ماشین قفل نشوند شود که چرخ

وجه روحیه خود را از دست ندهید و  هیچ نترل کنید، بهحال، اگر احیاناً نتوانستید خودرو را در مسیر برفی و یخی ک بااین. فرمان خودرو از کنترل خارج شود
تري را  هاي جلوي خودرو، فرصت بیش با این کار، چرخ. بالفاصله با رها کردن پدال گاز، فرمان را در جهتی ثابت نگه دارید که ماشین درحال سرخوردن است

 .اندازد استفاده از ترمز، شما را بیش از هر چیز به خطر می. هرگز از ترمز استفاده نکنیدبه خاطر داشته باشید که در این حالت . کنند تا به زمین بچسبند پیدا می
توان  ها می آوري از جمله این فن. کنند اند که از بروز چنین خطراتی در آب و هواي نامساعد جلوگیري می هاي نوین مجهز شده آوري البته برخی خودروها به فن

  .نترل پایداري اشاره نمودبه سیستم کنترل کشش و سیستم ک
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ترین عوامل  آلود، یکی از خطرناك طبق آخرین گزارشات، هواي مه. هاي بسته ندارد آلود، فرقی با رانندگی با چشم قدر بدانید که رانندگی در هواي مه همین
متر کاهش  10گفته شده است که میدان دید راننده تا . یابد آلود، میدان دید راننده به شدت کاهش می در واقع در هواي مه. خطرساز در حین رانندگی است

  .آلود، خودرو را با احتیاط به کنار جاده هدایت کنید و تا از بین رفتن کامل مه متوقف بمانید شود در هواي مه بنابراین توصیه می. یابد می

. هاي ماشین داشته باشید و اطرافتان را خوب مواظبت کنید ري به آینهت آلود، بهتر است دقت بیش توجه این است که به محض مواجه شدن با هواي مه نکته قابل
در این سرعت شما . کیلومتردرساعت خوب است 50پیشنهاد شده است که سرعت حداکثر . سپس سرعت را کم کنید تا میدان دید شما بیش از حد کم نشود

ید آهسته پدال ترمز را فشار دهید تا سایر رانندگان را که در پشت سر شما در حال سعی کن. ترین تصمیم را در چنین آب و هوایی بگیرید توانید مناسب می
شکن کمک بسیار زیادي به افزایش میدان  هاي مه هاي جلو یا چراغ روشن کردن نور پایین چراغ. رانندگی هستند، از چگونگی کاهش سرعت شما مطلع شوند

ها را روشن نگه دارید تا به افزایش میدان دید  گرمکن هاي جانبی باشد و بهتر است شیشه یشه جلو و شیشهتان به تمیز بودن ش همواره حواس. کند دید شما می
. خوبی کنترل کنید آلود مسیر خود را به تواند به شما بکند تا در هواي مه گفتنی است، خودروي در حال حرکت در جلوي شما، کمک بزرگی می. شما کمک کند

  .آلود استفاده نکنید، زیرا رانندگی در چنین آب و هوایی نیاز به تمرکز کامل دارد ویژه در هواي مه اه حین رانندگی بهوجه از تلفن همر هیچ به

ترین شرایط آب و هوایی براي رانندگی، آب و هواي بارانی است،  هاي بارانی، باید دقت داشت که یکی از خطرناك باوجود رمانتیک بودن رانندگی در خیابان
براي جلوگیري از خطرات احتمالی حین رانندگی در آب و هواي بارانی، توصیه شده است که پیش از شروع . ه وقتی که با بارش برف نیز همراه شده باشدویژ به

شید که کنترل روغن ترمز، چنین به یاد داشته با هم. اي برخوردار است سطح آب باتري نیز از اهمیت ویژه. به رانندگی، حتماً رادیاتور و سطح آب آن بازدید شود
  .هاي انتقال سوخت فراموش نشود ضد یخ، تسمه پروانه، و لوله

رو پیشنهاد شده است که از عینک آفتابی  تواند دید راننده را باز کند، ازاین کن نیز نمی قدري شدید در حال بارش است که برف پاك گاهی اوقات باران به 
شود که حتی در طول روز که باران در حال  یادآوري می. شود تا دید راننده بهتر شود کند، باعث می س نور جلوگیري میعینک آفتابی، از انعکا. استفاده کنید

هاي بخارگرفته، شما  کنید تا از پشت شیشه هاي جلو را روشن کنید؛ با این کار به رانندگانی که از مقابل شما در حال حرکت هستند، کمک می بارش است، چراغ
  .تر عمل کنند ند و در کنترل خودروي خودشان دقیقرا ببین

خاطر داشته باشید  شوید تا جهت جلوگیري از برخورد به یک مانعی که ناگهانی مقابل شما ظاهر شده است، ترمز ناگهانی بگیرید، اما به گاهی اوقات مجبور می
سرهم پدال ترمز را فشار دهید و  تان، ابتدا چندبار به طور پشت رخوردن ماشینبهتر است جهت جلوگیري از س. طور ناگهانی فشار ندهید که پدال ترمز را به

البته این مسئله درمورد خودروهاي مجهز به سیستم ترمز ضدقفل صادق نیست، زیرا مکانیسم . سپس آرام پدال را محکم روي ترمز نگهدارید تا متوقف شوید
   .دهند یک انجام میطور اتومات اي است که این کار را به گونه ها به آن

 نکات ایمنی براي رانندگی در تونل
   

رانندگی در نور شدید خارج از تونل، . شود میدان دیددرهنگام رانندگی اهمیت بسیاري دارد، خصوصا هنگامی که محیط روشن بالفاصله تبدیل به تاریک می
لذا فردي که بخواهد وارد تاریکی . و ادامه حرکت براي راننده دشوار خواهد شد سازد و درنتیجه خوب دیدن تطابق چشم راننده را در تاریکی تونل مشکل می

هاي نور  استفاده نماید تا مردمک چشم او از ناراحتی شده و در داخل آن رانندگی کند، بهتر است از نور شدید خارج از تونل در روز پرهیز کرده و از عینک دودي
البته براي انجام عمل تطابق در تاریکی مدتی زمان الزم است و این زمان براي . به آسانی، عمل تطابق را انجام دهد خورشید محفوظ مانده و چشم او داخل تونل

از طرف . شود تر می دیدن مانع براي او مشکل. تر باشد هر اندازه توان چشم راننده براي دیدن در تاریکی ضعیف. مانع در تاریکی، معموال بیشتر است دیدن یک
اي که به یک راه تاریک یانور ضعیف عادت کرده است در مقایسه با  همچنین میدان دید راننده میدان دید، متاثر از پدیده تطابق براي نور و تاریکی است،دیگر، 

 :را مدنظر قرار دهید ها نکات ایمنی خطر در تونل شود براي رانندگی بی بنابراین به شما راننده عزیز توصیه می .کند میدان دید طبیعی تقلیل پیدا می

 .ها تا انتهاي آن سبقت گرفتن ممنوع است از یکصد متر مانده به مدخل تونل .1
 .هاي وسیله نقلیه خود را روشن کرده و با نور پایین حرکت کنید در صورت استفاده از عینک آفتابی، هنگام ورود به تونل آن را از چشم خود بردارید، چراغ .2
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 .قلیه خود را باال کشیده و از سیستم تهویه هوا استفاده شودهاي وسیله ن شیشه .3
 .از توقف داخل تونل جدا خودداري کنید .4
 .از بوق زدن و ایجاد سر و صدا در داخل تونل خودداري کنید.5
 .هاي ترافیکی و اجبار به توقف در داخل تونل حتما موتور وسیله نقلیه خود را خاموش کنید در صورت بروز گره .6
 .ترین راه از تونل خارج شوید  هاي الزامی، چنانچه هواي داخل تونل مناسب و کافی، نباشد وسیله نقلیه را ترك و از کوتاه در مواقع اضطراري و توقف .7

   توصیه هایی براي حفظ خونسردي در هنگام رانندگی
   .فقط اوضاع را بدتر می کند, عصبی کند اما نشان دادن رفتارهاي پرخاشگرایانه ماندن در ترافیک هاي طوالنی یا رانندگی غیر اصولی دیگران می تواند شما را

عجله بیش از . هیچ ایرادي ندارد اگر به رانندگان دیگر راه دهید یا صبر کنید که آنها دور بزنند! رانندگان دیگر دشمنان شما نیستند؛ رقابتی هم در کار نیست -
فکر نکنید که همه رانندگان قانون شکن هستند یا می خواهند حق شما را زایل . شما را کالفه می کند» به مقصد برسم باید زودتر«حد و فکر کردن به اینکه 

   .حفظ آرامش مهمترین نکته اي است که باید به یاد داشته باشید. کنند

چند , حس کردید صبرتان تمام شده یا کالفه شده اید اگر. خودتان قبل از دیگران تغییرات خلقی را تشخیص می دهید, وقتی در حال عصبی شدن هستید -
رادیوي خود را , اگر ترافیک شدید حوصله تان را سر برده و کم کم عصبی می شوید. نفس عمیق بکشید و فکرتان را از موضوع ناراحت کننده منحرف کنید

   .شودروشن کنید یا به یک موسیقی آرام گوش دهید تا زمان به شکل بهتري برایتان سپري 

حداقل در حالتی که , با این کار احتمال تصادف را. شما قانون را زیر پا نگذارید, حتی اگر فکر می کنید همه رانندگان شهر مقررات را رعایت نمی کنند -
   .خودتان مقصر باشید کاهش می دهید

چراغ زدن مداوم هم فقط باعث می شود . اعصاب دیگران را به هم می ریزید با این کتر فقط, دستتان را روي بوق نگذارید, اگر خطایی از رانندگان دیگر سر زد -
هیچ وقت داد و بیداد راه نیندازید و از کلمات رکیک استفاده نکنید . که راننده خودروي جلویی دست و پایش را گم کند یا عصبانی شود و جنجال شکل بگیرد

   .چون احتمال دعوا و درگیري را افزایش می دهید

اگر هم دیگري به . پیش از آنکه راننده خودروي دیگر شروع به فریاد زدن کند خطاي خودتان را بپذیرید و معذرت خواهی کنید, ر در حادثه اي مقصر بودیداگ -
 .او را به آرامش دعوت کنید, همه تالش تان را بکنید که خونسردي تان را حفظ کنید و با لبخند و مالیمت, شما توهین کرد
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  ه ایمنی و اساسی درباره سفرنکت 54

  توانیم از رفتن به سفري بدون خطر لذت ببریم شود و با رعایت نکات ایمنی خیلی ساده می ریزي براي مسافرت باعث افزایش ایمنی سفر می توجه و برنامه
  

 نکات ایمنی که باید قبل از سفر رعایت شود
 .جهت اطمینان از سالمت وسیله نقلیه خود مراجعه کنیدقبل از سفر حتماً به مراکز مجاز معاینه فنی  .1
 .از سالم بودن سیستم روشنایی وسیله نقلیه قبل از سفر اطمینان حاصل کنید .2
 .وضعیت فنی وسیله نقلیه خود را قبل از سفر حتماً کنترل کرده و هرگز با وسیله نقلیه داراي نقص فنی مسافرت نکنید .3
 .روغن ترمز اطمینان حاصل کنید از وضعیت ترمزها و سطح .4
 .مجهز کنید... وسیله نقلیه خود را تجهیزات زمستانی از قبیل زنجیر چرخ، ضدیخ و .5
 .قبل از سفر حتماً از سالم بودن سیستم فرمان و جلوبندي وسیله نقلیه اطمینان حاصل کنید .6
 .هاي اولیه مجهز کنید وسیله نقلیه خود را حتماً به جعبه کمک .7
 .نشانی مخصوص را با رعایت تاریخ مصرف محتواي آن، در خودرو به همراه داشته باشید حتماً یک کپسول آتش .8
بررسی کرده و باد آنها را قبل از سفر حتماً کنترل کنید زیرا که تنظیم دقیق باد  (از نظر بریدگی، ساییدگی و سایر صدمات احتمالی(وضعیت آج الستیکها را  .9

 .م مصرف سوخت و نیز دوام عمر الستیک خواهد شدآن باعث تنظی
 .پاش وسیله نقلیه اطمینان حاصل کنید کن و آب  پاك از سالم بودن برف .10
 .ها اطمینان حاصل کرده و در صورت کثیف بودن آن نسبت به تمیز بودن آنها اقدام کنید همواره قبل از شروع رانندگی از شفافیت شیشه .11
 .سوخت وسیله نقلیه اطمینان حاصل کنید از پر بودن باك .12
 .از سالم بودن، شفاف بودن و تنظیم دقیق آینه نسبت به موقعیت راننده، قبل از شروع حرکت اطمینان حاصل کنید .13
 .از اعتبار بیمه نامه شخص ثالث وسیله نقلیه خود قبل از سفر اطمینان حاصل کنید .14
 .نی و معابر شهري و بزرگراهی را تهیه کرده و براي سفر برنامه داشته باشیدقبل از سفر نقشه مسیر راههاي زمی .15
 .در صورت حمل بار روي خودرو پیش از حرکت نسبت به محکم نمودن آن اقدام کنید .16
 .به هنگام سفر به مناطق کوهستانی پوشاك گرم و اضافی همراه داشته باشید .17
اید و یا به لحاظ جسمانی و روانی شرایط خوبی ندارد، از رانندگی در  اید و یا اگر مدت زیادي رانندگی نکرده کرده در صورتی که تازه گواهینامه دریافت .18

 .هاي خاص خودش است، جداً بپرهیزید هاي کوهستانی که نیازمند توانایی بزرگراهها، حرکت با سرعت باال و رانندگی در شرایط نامساعد جوي و یا جاده
 .آور و روان گردان هرگز اقدام به رانندگی نکنید تفاده از داروهاي خوابدر صورت اس .19

 نکات ایمنی که باید در حین سفر رعایت شود
 .از نشاندن کودکان و نونهاالن در صندلی جلو وسایل نقلیه خودداري کنید .2

 .از سرعت و سبقتهاي غیر مجاز به طور جدي اجتناب کنید .21
 .رانندگی اعم از کارت شناسایی وسیله نقلیه، بیمه نامه شخص ثالث و گواهینامه رانندگی و برگ معاینه فنی همراه داشته باشید به هنگام سفر، مدارك .22
 .ها و عالئم رانندگی در طول مسیر توجه کامل داشته باشید به تابلو .23
 .هنگام سفر حتماً از کمربند ایمنی استفاده کنید .24
 .امري الزم و ضروري به هنگام سفر استرعایت سرعت مطمئنه  .25
 .هنگام رانندگی تحت هیچ شرایطی از تلفن همراه استفاده نکنید .26
تماس ) پلیس( 110در صورت بروز تصادف خسارتی وسایل نقلیه را به منتهی الیه سمت راست هدایت کرده ضمن ایمن سازي و پاکسازي مسیر با شماره  .27

 .بگیرید
 .وط برانید و از تجاوزهاي غیرمجاز و تغییر مسیرهاي ناگهانی بپرهیزیدهمواره بین خط .28
 .در مسیرهاي دوطرفه از نور پایین چراغ وسیله نقلیه استفاده کنید .29
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 .به هنگام تاریک شدن هوا حتماً از چراغهاي وسیله نقلیه استفاده کنید .30
ده نزدیک محل حادثه اقدام به توقف نکنید تا از بروز تصادفات ثانوي جلوگیري شود و همچنین در هنگام مواجهه با تصادف در طول مسیر، هرگز در محدو .31

 .وسایل نقلیه امدادي قادر باشند ماموریت خود را به خوبی انجام دهند
 .از سوار نمودن مسافر بیش از حد ظرفیت خودرو امتناع ورزید .32
 .اه جهت عبور استفاده نکنیدهنگام راهبندان به هیچ عنوان از شانه خاکی ر .33
جر به بروز حین رانندگی از انتقام گرفتن، تالفی کردن و یا مجازات رانندگان مختلف و قانون گریز خودداري کرده، زیرا که این عمل شما ممکن است من .34

 .ضمن اینکه شخص متخلف عاقبت در چنگال قانون و پلیس گرفتار خواهد شد. اي گردد حادثه
 .دلیل که احساس کردید خسته یا خواب آلوده هستید، توقف کنید، استراحت کنید و مجدداً ادامه مسیر دهید به هر .35
 .از تنظیم رادیو، پخش صوت، آینه، صندلی و یا بستن کمربند ایمنی در حین رانندگی خودداري کنید .36
 .در حین رانندگی حق تقدم عبور را رعایت کنید .37
 .ها اجتناب کنید مورد و غیر ضروري در حاشیه راهها و بزرگراهاز توقف هاي بی  .38
 .در رانندگی آرام و صبور باشید و آهسته برانید و از عجله و شتاب بی مورد جداً پرهیز کنید .39
 .تذکرات پلیس را در سفر جدي بگیرید و با پلیس همکاري و تعامل داشته باشید .40
 .طولی مجاز را از وسیله نقلیه جلویی رعایت کنیدبه هنگام رانندگی حتماً فاصله  .41
 .هاي نامناسب و هیجانی هنگام رانندگی بپرهیزید زیرا که موجب کاهش تمرکز راننده و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه گردد از پخش موسیقی .42
گیر یا هر بحرانی؛  ممکن است در صورت افتادن در چاله، گذر از سرعتهنگام رانندگی از خوردن و آشامیدن و استعمال دخانیات اجتناب کنید، زیرا که  .43

 .راننده کنترل وسیله نقلیه را از دست داده و حادثه به وجود آید
 .هاي مکرر اجتناب کنید به هنگام راهبندان از بوق زدن .44
 .راه داشته باشیدبه هنگام سفر به اندازه کافی و مورد نیاز مواد غذایی فاسد نشدنی و خشک به هم .45
 .را به خاطر داشته باشید تا در مواقع ضروري و بروز خطر با آن تماس حاصل کنید) 125،  115،  110(هاي مراکز امدادي و انتظامی  شماره تماس .46
 .دهد خیص را در رانندگی کاهش میهاي عقب و جلوي وسیله نقلیه بپرهیزید، زیرا این عمل، میزان دید و تش از قراردادن اشیاء مختلف در پشت شیشه .47
 .هاي مخصوص نگهداري گردد ها و قفس از آزاد گذاشتن حیوانات قابل حمل همچون سگ و پرندگان در داخل خودرو اجتناب نمائید و حتماً در باکس .48
 .هاي غیر ضروري با راننده در هنگام رانندگی اجتناب کنید از صحبت .49
 .راه زباله نریزیدتحت هیچ شرایطی در مسیر  .50
هشداري هنگام بروز نقص فنی، وسیله نقلیه خود را به منتهی الیه سمت راست مسیر هدایت کرده و پس از پیاده کردن مسافرین، مثلث هشدار و عالئم  .51

 .دیگر در فاصله مناسب قرار دهید
تماس حاصل کرده و از سپردن وسیله نقلیه به ) تعمیرکاران سیار) در صورت خرابی وسیله نقلیه در طول مسیر حتماً به واحدهاي امدادي خودرو .52

 .تعمیرکاران و افراد غیر مجاز و غیر متخصص خودداري کنید
استفاده شود هرگز با وسایل و تجهیزات غیر ایمنی نظیر طناب و کابل اقدام به بکسل کردن خودروهاي دیگر نکنید و در صورت لزوم از میله محکم و ثابت  .53

 .االمکان از خودروهاي امدادي کمک بگیرید حتی و
  .از به همراه داشتن مواد قابل اشتعال مانند بنزین در داخل وسیله نقلیه خودداري کنید .54
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 روش خارج کردن خودرو از باتالق

معموال سفره هاي آب زیر زمینی در این . ست باتالقها مناطقی هستند که داراي خاك بسیار شور می باشند و پوشش گیاهی در این مناطق بسیار نا چیز ا
 . مناطق بسیار به سطح زمین نزدیک هستند و جنس خاك این مناطق در اثر مجاورت نمک، بسیار پوك می باشد

یه نازك و سختی از و ال   در مناطق کویري ایران در فصول بارش ، زمینها در اثر بارندگی گل شده و در اثر حرارت باال ، سطح زمین به سرعت خشک می شود
در نتیجه الیه هاي زیرین در تمام فصول سال مرطوب باقی . این الیه نازك مانع تبخیر الیه هاي مرطوب زیرین می شود . مخلوط نمک و خاك تشکیل شود 

 .می مانند

پوشش گیاهی و سفید بودن سطح زمین در فصول  مهمترین روش تشخیص باتالقی بودن زمین، عدم. در اکثر نقاط کویري ایران، باتالقها قابل رویت هستند 
 .عالوه بر این، معموال زمینهاي باتالقی توسط زمینهاي پف کرده با خاك پوك محصور هستند. گرما و گلی رنگ بودن آن در فصول بارش می باشد 

در صورتی که در این زمینها قصد تردد دارید به خاطر داشته  .پیشنهاد می شود حتی المقدور از حرکت با وسایل نقلیه بر روي زمینهاي باتالقی خودداري کنید 
گروهتان  باشید که ترمز کردن ناگهانی و یا حرکت بر روي رد بجامانده از حرکت خودرو جلویی می تواند باعث شکسته شدن الیه سخت نازك گردد و براي

تا حد امکان از توقف در زمینهاي باتالقی پرهیز کنید و در . یی جدا خودداري کنید از این رو در این زمینها از حرکت بر روي رد خودرو جلو. دردسر ساز شود
 .هرگونه تغییر ناگهانی سرعت می تواند باعث گیر کردن خودرو در گل شود. این زمینها با سرعت یکسان برانید 

این تایرها قادرند به راحتی گل و الي و آب را از میان . تقاده کنید براي حرکت در نواحی باتالقی حتی المقدور از تایرهاي با عرض زیاد و عاج هاي بزرگ اس
 .شیارهاي خود عبور دهند و در نتیجه کمک بسیار زیادي به حرکتی آسان بر روي مناطق باتالقی خواهند کرد

یزان نفوذ پذیري و چسبندگی گل اطالعات کافی کسب قبل از عبور از مناطق باتالقی از راهنمایان محلی و افراد آشنا به منطقه نسبت به وضعیت باتالقها و م
 .در کویر بی گدار به آب نزنید. در بعضی از نقاط کویر مرکزي ایران باتالقهایی وجود دارند که قادرند خودرو را در کسري از دقیقه به پایین بکشند . کنید

 : روشهاي خارج کردن خودرو از گل

این روش باعث یت فرو رفتن در گل خواهد .از فشردن پدال گاز و استفاده از دنده عقب براي بازگشت خوداري کنیدهنگامی که در زمین باتالقی گیر کردید 
 .قبل از هر اقدامی از خودرو خارج شوید و چند دقیقه اي را به ررسی وضعیت اختصاص دهید. شد

این کار بسیار سخت و زمانبر است ولی تا هنگامی که شاسی آزاد . اس با گل است اولین کار در هنگام گیر کردن در زمین باتالقی، آزاد کرد شاسی خودرو از تم
همچنین جکهاي معمولی نیز در صورتی که . این کار را میتوانید با قرار دادن جک بادي در زیر خودرو انجام دهید . نباشد سایر روشها تقریبا غیر ممکن هستند

حتی المقدر سعی کنید با ارتفاع دادن به خودرو شاسی را آزاد . رد تا در گل فرو نروند می توانند کار ساز باشنددر زیر آنها یک صفحه چوبی یا فلزي قرار گی
بت به کنید چون کندن زمین باتالقی بسیار کار سخت و مشکلی است و همچنین سطوح زیرین به دلیل باال بودن رطوبت از استحکام به مراتب کمتري نس

 . پس از باال بردن خودرو ، زیر چرخها را با قلوه سنگ پر کنید و این روش را تا جایی که شاسی خودرو آزاد گردد ادامه دهید. دسطوح باالیی برخوردارن
 . همچنین در صورتی که تخته چوبی همراه دارید می توانید در زیر چرخها قرار دهید

ردن استفاده کنید که پیش از آن اطمینان حاصل کرده اید که سایر خودرو ها بر در صورتی که چندین خودرو همراه شما هستند در صورتی از روش بکسل ک
بهتر است روش بکسل کردن در . در غیر این صورت روش بکسل کردن باعث می شود که سایر خودروها نیز در گل فرو روند . روي زمین باتالقی قرار ندارند 

 .زمین باتالقی با بیش از یک خودرو انجام شود

با قرار دادن خار و گیاهان کویري در اطراف چرخها می توانید مقاومت و  . به گل زیر چرخهاي خودرو می باشد  ز روشهاي کارآمد استحکام بخشیدنیکی ا
. ده کنید به یاد داشته باشید در هنگام گیر کردن حتما از کمک سبک استفا. اصطکاك چرخها با گل را افزایش دهید تا خودرو راحت تر از گل خارج شود

 . به زمین و درنتیجه بیشتر فرو رفتن خواهد شد  استفاده از کمک سنگین باعث وارد شدن فشار بیشتري
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قبل از وارد شدن نیرویی به کابل وینچ کلیه افراد را از اطراف . در صورتی که تکیه گاه مطمئنی در زمینهاي مجاور وجو دارد می توانید از وینچ استفاده کنید 
 .ودرو دور کنیدکابل و خ

یار دشوار و در صورتی که تنها سفر کرده اید سعی کنید به سراغ کمک در اولین آبادي بروید چون خارج کردن خودرو از باتالق بدون نیروي کمکی کاري بس
 .خسته کننده است و کلیه انرژي شما را هدر خواهد داد

هیچ وقت قدرت یک فرد و میزان کمکی .ند فشار به سمت باال باشد میتواند کمک بزرگی باشدهل دادن خودرو در صورتی که به روش صحیح انجام شود و برآی
 .که به خارج کردن خودرو از گل خواهد کرد را دست کم نگیرید

ض کردید، چه زمانی آخرین باري که فیلتر آن را عو. در فصل تابستان ممکن است از سیستم تهویه نیز استفاده کنید، براي همین باید وضعیت آن خوب باشد
  بود؟
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  در رانندگی براي کاهش تصادف مهم نکته هایی
 .تواند آینده فرد یا افرادي را تیره و تار کند و حتی موجب مرگ آنها شود گاهی یک تصمیم اشتباه پشت فرمان می

هاي ابتدایی رانندگی و کنترل خودرو کافی  داشتن مهارت براي رانندگی ایمن تنها. تواند عواقب تلخ و سنگینی در پی داشته باشد یک تصادف رانندگی می
  .کنیم دهد مرور می شان احتمال وقوع حادثه را کاهش می در اینجا چند نمونه از این قوانین که رعایت. نیست و الزم است با قوانین و اصول ایمنی نیز آشنا بود

  :رعایت فاصله ایمن.1

 .شود ند و شما فاصله ایمن را از خودروي جلویی رعایت نکرده باشید احتمال برخورد و تصادف بیشتر میاگر راننده خودروي جلویی ناگهان ترمز ک

  :پیروي از قانون سه ثانیه .2

ه آرامی تان از کنار یک جسم ثابت مانند درخت یا تیر چراغ برق عبور کرد ب وقتی خودروي جلویی. اي باید قانون سه ثانیه را بداند و رعایت کند هر راننده
الزم  .اگر قبل از اتمام شمارش، شما هم به آن جسم رسیدید، یعنی خیلی نزدیک به خودروي جلویی هستید» هزار و یک، هزار و دو و هزار و سه«: بشمارید

 .است در آب و هواي نامساعد فاصله را دو برابر کرده و تا شش ثانیه بشمارید

 )راهنما(زن  استفاده از چراغ چشمک .3

توانند حدس بزنند شما قصد گردش به راست دارید یا  هاي دیگر نمی راننده .تان خیلی خطرناك است نکردن سایر رانندگان از تصمیمات رانندگی آگاه
 .امی استپیاده الز سواران و عابران عالمت دادن براي ایمنی خودتان، سرنشینان، سایر رانندگان، موتورسواران، دوچرخه. خواهید تغییر مسیر بدهید می

 :مانع نشدن از روانی ترافیک .4

در مواقعی که ترافیک سنگین است و خودروهاي دیگر . تر از رانندگی با سرعتی کمی بیش از حد مجاز باشد تواند خطرناك رانندگی با سرعت بسیار کم گاهی می
شود، در حالی که حرکت منظم و پشت سرهم  وجب اتالف وقت بیشتر میدر مسیر در حال عبور هستند، تغییر مسیر مداوم و مانع از عبور سایر خودروها شدن م

تر حرکت کند، به او اجازه عبور  سعی کنید در جریان ترافیک رانندگی کنید و اگر خودروي پشت سر شما قصد دارد سریع. شود خودروها باعث روانی ترافیک می
 .اید عاطال ممکن است او مشکلی داشته باشد که شما از آن بی. بدهید

 :رعایت سرعت ایمن .5

کیلومتر در ساعت  65براي مثال اگر باران یا برف سنگینی در مسیري که رانندگی با سرعت . مشکل سرعت نامناسب است. سرعت به خودي خود کشنده نیست
اي  طور وقتی در جاده همین. دهد را افزایش می مجاز است ببارد و دید راننده و توانایی توقف خودرو کاهش پیدا کند، رانندگی با این سرعت احتمال تصادف

ها ایمن است، رانندگی کنید و بهتر است  توانید با همان سرعتی که براي بومی کنید، نمی هاي زیاد رانندگی می هاي بین شهري با پیچ و خم ناآشنا مثال جاده
 .سرعت را با شرایط و سطح راحتی خودتان تنظیم کنید

 :اه استفاده از آینه .6.

طوري  این. پیاده باشید ها و عابران همیشه محیط رانندگی را زیر نظر داشته باشید و مراقب حرکت سایر راننده. بینی کنید لزوم ترمز کردن یا تغییر مسیر را پیش
ها  ا آگاهی دارد و با استفاده از آینهه یک راننده خوب همیشه از موقعیت. شود احتمال اینکه الزم باشد ناگهان ترمز کنید یا از مسیر منحرف شوید، کم می

  .گذرد اش چه می داند در اطراف می

 



رضا فریدون نژاد: گردآوري و تنظیم                                                                            ده    رانندگی حرفه اي و نگهداري از خودرو به زبان سااصول   

 

154  

 

  :رعایت حدود .7

تان سرعت نگیرید و طوري  بیش از توان خودروي. هاي خودروهاي جدید را ندارند خوردوهاي قدیمی قابلیت. تان را بدانید هاي خودروي ها و محدودیت قابلیت
 .یابی شده و از نظر فنی بازدید شود طور منظم عیب همچنین خودرو باید به. لزوم و به موقع ترمز کنید رانندگی کنید که بتوانید در موقع

 :افزایش اطالعات .9

گیري در شرایط پرخطر  هاي پرخطر را مدیریت کرد، الزم است درباره خودرو و تصمیم توان موقعیت طور می خواهید راننده بهتري باشید و یاد بگیرید چه اگر می
 .تان را پشت فرمان افزایش دهید تان ایمنی هاي آموزشی شرکت کنید و با بیشتر کردن اطالعات و مهارت در دوره. شتر اطالعات کسب کنیدبی

  :بستن کمربند ایمنی .10

بار را هنگام  ت سنگین و مرگبستن کمربند ایمنی احتمال جراحا. کمربند ایمنی را ببندید و از سایر سرنشینان هم بخواهید از کمربند ایمنی استفاده کنند
 .دهد حادثه کاهش می

 :پذیري مسوولیت .11

از رفتارهاي پرخطر اجتناب . نشینید، مسوول مراقبت از جان خود، سرنشینان، عابران پیاده و سایر رانندگان هستید وقتی پشت فرمان می. پذیر باشید مسوولیت
پشت فرمان با تلفن همراه صحبت نکنید و به قوانین . از ظرفیت خودرو مسافر سوار نکنید بیش. هنگام رانندگی صداي ضبط خودرو را بلند نکنید. کنید

 .راهنمایی و رانندگی احترام بگذارید

 .دقت بیشتري نیاز داریم و باید از سالمت چشمانمان مطمئن باشیم تا راحت تر رانندگی کنیم.11

ها و وسعت میدان بینایی کاهش می  یم دارد و این در حالی است که در شب قدرت تشخیص رنگ آن ها رابطه ي مستق واکنش سریع رانندگان با قدرت بینایی
 از آن جا که تصادفات منجر به مرگ در شب چند برابر روز است .یابد 

  .وسیله ي نقلیه ي خود را به طور منظم چک کنید تا مطمئن شوید از تجهیزات مناسب نوري برخوردار است.12

ها به تدریج و در طی زمان نور خود را از دست می   شت، راهنما و چراغ پالك را در صورت شکستگی تعویض به یاد داشته باشید که چراغچراغهاي جلو، پ 
  .ها را تنظیم کنید  بار چراغ هرچند وقت یک . خورد  دهند یا تنظیم آن ها به هم می 

رانندگی از جمله تابلوها، وسایل نقلیه،  به عالیم راهنمایی . ها اطالع حاصل کنید  و حتی جاده ها قبل از این که در شب رانندگی کنید از وضعیت خیابان  .13
  .ها، عابرین پیاده و همچنین حیوانات بیشتر توجه کنید  ها، دوچرخه موتورسیکلت 

  .هاي تان را ببینید  روشن شده توسط چراغ توانید محدوده چرا که شما فقط می . کند رانندگی با سرعت زیاد در شب، خطر را چند برابر می  .14

 .شود پس احتمال وقوع حوادث بیشتر می . العمل شما کندتر است  هاي خطرناك عکس آید یا در وضعیت  در سرعت باال وقتی چیزي جلوي ماشین می 
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متر فاصله داشته باشیم تا بتوانیم نور باال استفاده  150ن جلویی در شهر نمی توانیم از نور باال استفاده کنیم و در جاده ها ي بیرون شهر باید با ماشی.15
نار جاده یا براي اینکه نور باالي ماشین هاي روبه رو چشم را اذیت نکند به هیچ وجه نگاه مستقیم به نور چراغ هاي ماشین رو برو نکنید بلکه خطوط ک.کنیم

 وسط جاده را در نظر بگیرید و حرکت کنید 

ماشین پشت سر نور باال انداخته که باعث اذیت شدن چشمها میشه اول سعی میکنیم با هشدار دادن راننده رو مطلع کنیم که باعث اذیت شده  بعضی مواقع.16
 با روشن کردن چند ثانیه اي فالشر این کارو انجام میدیم 

به سمت خود بکشیم این عمل موجب تغییر زاویه ي آیینه شده و نور  اگه بازم چراغهاشو نور پایین نکردکافی است ضامن زیر آیینه ي وسط را فشار داده یا
 .وقتی وضعیت عادي شد ضامن را به حالت اول بر می گردانیم.شدید عقب به حالت مات دیده می شود

اشین روبرو رو دوتا چراغش رو یه موقع سبقت گرفتن به شرطی که تابلوي سبقت ممنوع نباشه یا خط ممتد نباشه که بیشتر سر پیچها این تابلو هست اگه م.17
 چراغ دیدیم میتونیم سبقت بگیریم واقدام به این کار میکنیم 

 ولی اگه ماشین روبرو رو دوتا جراغهاشو دیدیم دیگه اقدامی برا سبقت نکنید چون خطرناکه 

رو رو میدیم سعی کنید تا میتونید گاز بدید تا زودتر ماشین رو یه مواقعی اقدام به سبقت گرفتن کردیم ولی یکم دیر عمل کردیم واحتمال برخورد با ماشین روب
 سمت راست بکشونید البته راهنماي هشدار فراموش نشه 

کنید این کار باعث گاهی هرچه گاز به ماشین میدید سرعت زیاد نمیشه در این مواقع همینطور که تا اخر گاز رو فشار میدید کالج رو تا نصفه فشار بدید ورها 
فقط باید تو چنین مواقعی خونسرد باشید تا به موقع عکس العمل الزم رو داشته .سرعت ماشین باالتر بره وبتونیم از یه تصادف شاخ به شاخ که فرار کنیم میشه 
  )البته این اتفاق ممکنه تو روز هم پیش بیاد فرقی نمیکنه(باشید 

حس کنید نمیتونه به موقع خودشو کنار بکشه وامکان برخورد داشته باشید ماشین رو کمی اگه ماشین پشت سر ماشین روبرو در حال سبقت گرفتن باشه و.18
 سمت راست جاده بکشید اگه شانه خاکی بود به سمتش بکشید 

بودید  خیلی جاده هاي برون شهري شانه خاکی نداره پس مواظب باشید ماشین رو زیاد سمت راست نکشید وبه خط کنار جاده دقت کنید اگه جایی مطمئن
ت ماشین شانه خاکی وجود داره والبته همسطح جاده بود چون تو شب شاید نشه درست تشخیص بدیم اگه یه طرف ماشین رو تو خاکی انداختید با همون سرع

شین رو کامل وارد رو به جاده هدایت نکنید چون باعث چپ شدن ماشین میشه حتما در همون حال که نصف ماشین تو خاکیه سرعت رو پایین بیارد وبعد ما
 خیابون کنید راهنما وکنترل پشت سر فراموش نشه 

مرگ به همراه داره اگه چنین چیزي حس کردید حتما ماشین رو به %90همیشه این نکته رو در نظر داشته باشید تصادف شاخ به شاخ بدترین نوع تصادفه که 
  راست هدایت کنید 

 .ی حفظ کنیدفاصله ي خود را با خودروهاي عقبی و جلوی.19

 .دهد نیکوتین سیگار و منوکسیدکربن حاصل از سوختن آن، بینایی شما را کاهش می  .هنگام رانندگی در شب سیگار نکشید .20
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  براي خرید خودرو کار کرده چه نکاتی را رعایت کنیم؟
   

 :قبل از خرید خودرو دست دوم به نکات زیر توجه فرمایید
اگر آهنربا به قسمت وسیعی از بدنه نچسبد نشانگر آن است که این قسمت به . خوردگی و زنگ زدگی بدنه ماشین را کنترل کنیدبه کمک یک آهن ربا .1

اشین خاطر تصادف از بین رفته و با بتونه پر شده است اگر قسمتهاي از بین رفته زیاد باشد و یا رنگ شدگی در سمت سقف و ستون باشد ازخریدن م
 .صرفنظر کنید

براي این منظور ابتدا رنگ گلگیرها و بدنه را باهم مقایسه نموده و سپس صداي گلگیرهاي دو طرف در . گلگیرها را از نظر تعویضی بودن بررسی کنید .2
ک شرکت در و مومهاي فابری (از الي درب مشخص است(هنگام ضربه وارد کردن به آنها و سپس عالیم ظاهري مانند نقطه جوشهاي اتصال گلگیر به بدنه 

در خودروهاي تصادفی در هر حال کمی اختالف (و فاصله و قرارگیري استاندارد گلگیر بر روي خودرو در دو طرف ) از سمت موتور مشخص است(هر گلگیر 
نمایید مخصوصا نقاطی  قسمت داخلی گلگیر از سمت موتور را از نظر دفرمگی و ضربه و تغییر شکل بررسی و مقایسه). فاصله در دو طرف خودرو وجود دارد

قسمتهاي داخلی خودرو به سختی صاف می شود و معموال با بررسی معمولی می توان به ضربه خوردن آن پی . که در معرض ضربه قراردارند مثل سر شاسی
 .موارد ذکر شده را با مقایسه دو طرف خودرو یا مقایسه با خودروي نو می توان بررسی نمود. برد
اما اگر ماشین . اشین به صورت عمودي فشار ناگهانی وارد کنید در حالت طبیعی باید ماشین به شکل اولیه خودش بازگردد و نوسان نکندبه چهار گوشه م.3

 .شروع به لرزیدن کرد نشانگر آن است که سیستم تعلیق اتومبیل نیاز به تعمیر دارد
 .ید که به راحتی باز و بسته می شوند وکلیدها راحت در قفل ها می چرخنددرها و پنجره ها و در کاپوت و صندوق عقب را چک کنید و ببین .4
اخل پارگی صندلی ها را بررسی کنید و کفی ماشین را کنار بزنید اگر قسمتی از کف ماشین زنگ زده باشد این به آن معناست که آب به زودي به د .5

 .ماشین نفوذ می کند
 . بوق، ضبط و باند و آب پاشها, راهنماها ,ا برق ماشین را به دقت بررسی کنید چراغه.6
هزار کیلومتر ماشین میراند اما  12به کیلومتر شمار نگاه کنید و ببینید که کیلومتر نسب شده با ظاهر ماشین مطابقت میکند راننده معمولی در سال .7

اتومبیل با کیلومتر ثبت شده فرقی نکند زیرا هر کسی می تواند هزار کیلومتر راه می پیماید باید ظاهر  40اتومبیلی که در خدمت شرکت است در سال 
 . کیلومتر شمار را دستکاري کند

 :موتور رابررسی کنید تا هر گونه ایراد و یا عالمت تعمیري را در آن بیابید این عالمات عبارتند از .8
 وجود چسب اببندي قرمز رنگ بین کارتر و موتور در قسمت پایینی موتور

 قرمز رنگ کنار بلوکه و سرسیلندر وجود چسب
 )قسمت پایین موتور(و خنک ماندن بلوکه ) قسمت باالي موتور(داغ شدن سریع سرسیلندر 

گیج را با  صداي ضربه یا سایش از موتور در حالت سرد یا گرم البته در صورت صدا ندادن و پس از گرم شدن موتور گیج روغن را بکشید و غلظت روغن روي
در این صورت ممکن است فروشنده جهت کاهش موقتی ) بیش از غلظت روغن معمولی(ی مقایسه نمایید نباید روغن داراي غلظت زیادي باشد روغن معمول

 .صداي موتور از روغن غلیظ استفاده کرده باشد
 دود آبی در هنگام گاز دادن یا به صورت کلی

آزمایش پس از مدتی کار کردن درب موتور را بر دارید و دست خود را بر روي محفظه  براي) محل اضافه نمودن روغن(کمپرس از درب باالیی موتور 
 .قراردهید و فشار زیر دست خود را بررسی نمایید نباید فشاري به دست شما وارد شود در غیر این صورت موتور نیاز به تعمیر اساسی دارد

خاکستري نباشد و قطرات آب روي آن موجود نباشد زیرا در این صورت خودرو نیاز به  گیج روغن را کشیده و بررسی کنید تا رنگ روغن روي آن شیري و
 .تعمیر موتور دارد

 .در هنگام روشن بودن خودرو به درجه حرارت خودرو از طریق آمپر آب توجه کنید
 توماتیکصداي ضربه و یا دیر شتاب گرفتن هنگام شروع به حرکت یا تغییر وضعیت در خودروهاي داراي گیربکس ا

و بررسی کنید تا قطرات روغن در آب وجود نداشته باشد در این صورت خوشبینانه ) در هنگام خاموش بودن و پایین بودن حرارت(درب رادیاتور را باز نموده 
جود دارد که ترمیم آن در صورتی که حباب هوا در اب وجود نداشته باشد احتمال ترك مسیرهاي داخلی هم و. ترین احتمال سوختن واشرسرسیلندر است

 .مشکل ساز می باشد
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روغن پس از باال رفتن حرارت موتور خودرو را حرکت داده و محل قبلی را از نظر وجود روغن بررسی کنید تا مشخص شود خودرو از کدام قسمت دچار .9

 . تور به راحتی روشن میشودباطري را بررسی کنید یعنی ابتدا چند دقیقه روشن کنید و ببینید که بعد از آن مو.ریزي است
 
در مسیر  فرمان را در سرازیري که شیبش تند و پر پیچ و خم باشد امتحان کنید و بررسی کنید که صدایی از آن خارج نشود در این آزمایش خودرو باید .10

 .کیلومتر در ساعت حرکت کند 100مستقیم با سرعت 
 

در . خودرو باید مستقیم حرکت نموده و به هیچ سمت متمایل نشود) در جاده بدون شیب عرضی(موده کیلومتر بر ساعت فرمان را رها ن 50سپس در سرعت 
 .صورت متمایل شدن ایراد می تئاند از ترمز ضربه خوردن شاسی و کمک فنر و جلوبندي باشد

 
ین سو و آن سو مایل شود و یا صدایی از آن خارج شود نیاز به ترمزها را امتحان کنید اگر مجبور باشید آن را تا آخر و یا ماشین هنگام ترمز گرفتن به ا .11

 .تعمیر فوري دارد زیرا این امور خطري جدي براي راننده به وجود می آورد
 

  قبل از اینکه تصمیم نهایی را براي خرید ماشین دست دوم بگیرید بهتر است که از کارشناسی کمک بگیرید تا ماشین را به دقت بررسی کند

 

 اي اولیه در تصادفات رانندگیکمک ه

 
این قربانیان به علت نا آگاهی کمک کنندگان و  ٪80درصد بسیار کمی از قربانیان تصادفات در محل حادثه جان خود را از دست میدهند و متاسفانه در حدود 
  .ندخارج کردن نا صحیح مصدوم از خودرو و حمل نا صحیح مصدوم به بیمارستان جان خود را از دست میده

بزنند و منتظر  اگر اطالعی از نحوه کمکهاي اولیه ندارید مطمئن باشید بهترین خدمت و کمک به مصدوم اینست که اجازه ندهید افراد نا آگاه به مصدوم دست
  .آمبوالنس و افراد متخصص ماندن بهترین کمک براي مصدوم است

 
 متوقف کردن خونریزي

 
  .اصلی ترین کار براي جلوگیري از خونریزي فشار دادن موضع خونریزي است ٫ه تصادف دچار خونریزي شود ممکن است فردي در اثر بریدگی و ضرب

  .فشار دادن محل خونریزي با یک گاز استریل معموال جلوي خونریزي را میگیرد و یا حداقل تا زمان رسیدن امداد مانع خونریزي شدید میشود

دارید و با یک بسته پنبه پیچیده شده در گاز فشار دهید و با یک بانداژ االستیک بپوشانید این کار باعث جلوگیري از  محل خونریزي را باالتر از سطح قلب نگه
  .لخته و خشک شدن خون و امکان گردش خون میشود

لباس را بصورت . اینکار را انجام دهید اگر پنبه و گاز در دست نداشتید براي خونریزیهاي اعضاي پائینی بدن و بخصوص پاها توسط تی شرت و یا زیر پیراهن
  .توپی جمع کرده و ساقهاي آنرا به هم گره زده و با آن محل خونریزي را فشار دهید

  .ساعت مصدوم را با عضو قطع شده به یک بیمارستان مجهز رساند 6الی  4اگر عضوي از بدن قطع شده باشد باید در حداکثر 

بتادین و یاسرم بشویید و سپس آنرا داخل یک کیسه استریل قرار داده و این کیسه را داخل کیسه پر از یخ بگذارید و از عوض قطع شده و محل قطع عوض را با 
  .یاد نبرید که وسط کیسه استریل و یخها یک گاز بگذارید

  .ظرف خالی سرم را میتوانید به عنوان کیسه استریل براي قرار دادن عضو قطع شده استفاده کنید

  .علت قرار دادن گاز بین دو کیسه نیر هیمن امر است ٫ع شده را مستقیم داخل یخ قرار ندهید چون اینکار باعث صدمه دیدن عضو میشود عضو قط

  .در موارد خونریزي و قطع عضو اولین عمل تمیز نمودن محل خونریزي و سپس اعمال دیگر است
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Recovery Position مراقبت از مصدوم 

  .است Recovery Position بهترین و ساده ترین حالت نگهداري از مصدوم ٫دارد و ممکن است بی هوش باشد  مصدوم عالئم حیاتی

گیري  مصدوم را میتوان به هر دو طرف چرخاند ولی براي اینکه قلب در حالت راحتی باشد بهتر است سمت چپ مصدوم باال باشد به شرطی که محل قرار
  .ه سمت چپش باشدمصدوم مناسب براي گرداندن او ب

 
 .در سمت چپ مصدوم بنشنید.1

  .دست چپ مصدوم را به آرامی به زیر او هل دهید و هنگام اینکار بدن او را بلند نکنید.2

  .دست راست مصدوم را خم کرده و کف دست او را زیر گوش چپ او قرار دهید بدین ترتیب مانع حرکتهاي نا خواسته گردن میشود.3

اگر وسیله اي . اگر استخوان لگن شکسته باشد باید در همین حالت پاهاي او را به هم ببندید.وم را خم کرده و در جلوي پاي چپ قرار دهیدپاي راست مصد .4
 .براي اینکار ندارید با بند کفش این کار را انجام دهید

رف خود بچرخوانید ولی دقت کنید که وزن خود را روي مصدوم همانند عکس با دست راست از کتف او با دست دیگر از پشت او گرفته و کمی اورا به ط.5
  .نیندازید و پاهاي شما در تماس با مصدوم باشند

 سر مصدوم را با مالیمت به عقب هل دهید تا بتواند راحت نفس بکشد .6

 با مالیمت دست چپ مصدوم را از زیر او بکشید .7

 را کنترل کنید و تا آمدن آمبوالنس یا گروه امداد نبض و تنفس او 

  .خواباندن صاف مصدوم میتواند خطرناك باشد زیرا ممکن است نتواند نفس بکشد

اگر . نخوابانید Recovery Position اگر احتمال میدهید مصدوم شکستگیهاي حساسی مانند شکستگی گردن یا کمر دارد او را تکان ندهید و او را به حالت
گشتان دست و پاي خود را تکان دهد و اگر بی هوش است به آرامی و مالیمت با گردن او را لمس کنید بدین طریق مصدوم بی هوش نیست از او بخواهید ان

  .میتوان فهمید مصدوم دچار شکستگی گردن و یا مهره ها شده است یا نه

 .همیشه به خاطر داشته باشید مصدومی که دچار این نوع شکستگیها شده را هیچ گاه تکان ندهید

 
  وزي هاي خودروآتش س

در هنگام  ٫این کپسول عالوه بر اینکه ممکن است مورد استفاده خودتان قرار بگیرد . همیشه در اتومبیل خود یک کپسول آتش خاموش کن داشته باشید
  .مواجهه با یک خودروي آتش گرفته نیز میتوانید وارد عمل شده و کمک کنید

کیلوگرمی که اغلب مورد استفاده هستند بدلیل اینکه کوچک بوده و سریع تمام میشوند توصیه  1کپسولهاي در انتخاب نوع کپسول باید دقت کرد در ضمن 
معموال آتش سوزي از قسمت موتور شروع میشود پس به هیچ وجه براي خاموش کردن موتور کاپوت را . لیتري بهترین انتخاب هستند 3نمیشوند و کپسولهاي 

  .سیدن هوا به آتش و تشدید آتش سوزي میشودباال نزنید چون اینکار باعث ر

  .دبه جاي اینکار سعی کنید آتش را از وسط گلگیر و الستیک و یا از جلو پنجره و یا جاي دیگر که به موتور راه دارد توسط کپسول خاموش کنی

  .آنهاست اولینکار در هنگام آتش سوزي خارج کردن سرنشینها از خوردو به شکلی صحیح و بدون صدمه زدن به

  .یدگی کننداگر چند نفر براي کمک اقدام کرده اند سریع تقسیم کار نموده و در حالی که فردي مشغول خاموش کردن آتش است افراد دیگر به سرنشینها رس

نوع تصادف و میزان مصدومیت حتمن بدون توجه به .در اکثر تصادفات افراد دچار مصدومیت گردن و مهره ها میشوند در این موارد باید بسیار با دقت عمل کرد
قالنه ترین کار به گردم مصدوم آتل ببندید و اگر چنین وسیله اي ندارید و دوره کمکهاي اولیه نگذرانده اید و نسبت به کمکهاي اولیه بی اطالع هستید عا

  .اینست که مصدوم را تکان ندهید و تا رسیدن آمبوالنس اجازه ندهید کسی مصدوم را تکان دهد

تنها در صورتی فرد زخمی را از .افزایش میدهد ٪80تنها بستن آتل و ممانعت از حمل مصدوم توسط افراد نا آگاه احتمال زنده ماندن مصدوم را به میزان 
  .سپس میتوانید اعمال زیر را انجام دهید.اتومبیل خارج کنید که خطر آتش سوزي وجود دارد
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  صحبت کنید

عالوه بر اینکه میتواند مانع بی هوشی شود براي به حادثه دیده ایجاد روحیه  "اسمت چیه؟ چی شد؟"ت کنید حرفهایی مانند سعی کنید با فرد مصدوم صحب
در هنگام انجام این کارها براي جلوگري از فلج شدن باید بر گردن مصدوم آتل .میکند و همچنین تا رسیدن آمبوالنس میتوانید از بعضی اطالعات مهم آگاه شوید

اگر فرد زخمی به سوالهاي شما جوابهاي منطقی میدهد از او در رابطه با صدمات بدنی .حائل بسته باشید و با نگه داشتن پیشانی مانع حرکت گردن شوید یا
ی میدهد ولی حروف را اگر فرد به سوالها جوابهاي منطق. سوال کرده و هنگام رسیدن گروه امداد با مطلع کردن آنها باعث تسریع و بهبود امداد رسانی شوید

  .کش میدهد نشانه خونریزي مغزي است

  نگاه کنید و تشخیص دهید

  .اگر زخمی به سواالت جواب نم یدهد و بی هوش است وضعیت بدنی او را بررسی کنید

راي مشاهده حرکت مردمک چشم اگر چراغ قوه ب. آیا نفس میکشد؟ قفسه سینه باال و پایین حرکت میکند؟ براي فهمیدن این امر باید لباسهاي باالي او را ببرید
  .دارید به چشمان او نور بیندازید و اگر چراغ قوه ندارید پلکهاي او را چند لحظه بسته و دوباره باز کنید

و یا الکل زیادي مصرف چنانچه فرد مصدوم قبل از حادثه مورفین و یا سایر مواد مخدر .چنانچه مردمک چشم با نور کوچک میشود نشانه سالم بودن مغز اوست
  .استفاده کرده باشد واکنش مردمک چشم اشتباه بر انگیز خواهد بود atropin کرده باشد و یا از داروي چشمی

 (بخصوص داخل و پشت لبها(بارزترین عالمت عدم تپش قلب کبود شدن بدن و لبهاست 

 
  نبض

  .اگر محل نبض را در گردن نمیدانید ابتدا محل نبض در گردن خود را بیاید.ستبهتري جا کنترل نبض گردن است و کنترل نبض دست روش مطمئنی نی

  سایر عالئم حیاط

  .با فشار دادن قسمت نرم گوش و یا فشار دادن ناخنهاي انگشت و یا فشار دادن نوك سینه در مردان واکنش مصدوم به درد را کنترل کنید

ار باعث سفید شدن ناخن میشود و وقتی شما انگشت خود را برداشتید باید دوباره رنگ ناخنها سرخ شود که انگشت فشار دهید این ک 2ناخن دست مصدوم را با 
  .روش دیگر گوش کردن به تنفس مصدوم است.این امر نشانه جریان خون و تپش قلب است

  .کارهایی که شما در هنگام مواجهه با تصادف انجام می دهید با قوانین مشخصی محدود شده اند

  تقاضاي کمک کنید.1

) 115: تلفن اورژانس)تماس می گیرند ولی توجه کنید که ابتدا باید با اورژانس تماس گرفت  110معموال افراد هنگام مشاهده تصادفات رانندگی سریعا با پلیس 
عیین کننده باشد و همچنین اورژانس وظیفه دارد چرا که تماس پلیس با امبوالنس باعث تلف شدن زمان بیشتري مشود و چه بسا براي یک مصدوم چند ثانیه ت

تعداد مصدومین  ٫نوع حادثه  ٫در هنگام تماس با اورژانس همه موارد از قبیل آدرس دقیق . بعد از دریافت گزارش تصادف و ارسال آمبوالنس پلیس را مطلع کند
  .جنسیت و سن افراد مصدوم و وضعیت عمومی آنرا را اطالع دهید ٫

  وز تصادف دیگري نشویدباعث بر .2

  .در این مواقع کارهایی که انجام می دهید عالوه بر حفظ جان مصدومین باید سالمت شما را نیز تامین کند

 قبل از مداخله اتومبیل خود را در محل مطمئنی متوقف نموده و فالشرها را روشن کنید *

در غیر اینصورت ممکن است شما نیز دچار سانحه شوید و ) لباس شبرنگ بهتر است(شما کنید دقت کنید که لباسی بر تن داشته باشد که رانندگان را متوجه *
  . اگر لباس شما رنگ مناسبی ندارد لباس سفید زیر را در آورده بر روي لباس باالیی بپوشید

است بخواهید در فاصله مناسب از محل حادثه رانندگان را  عالمت خطر را بر روي جاده بگذارید و از کسی که لباس او نیز براي رانندگان به راحتی قابل رویت*
  .از وقوع حادثه مطلع کند

  وضعیت را بررسی کنید .3
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یا (به فرد حادثه دیده آتل گردن ببندید .در هنگام حضور در محل حادثه وضعیت را بررسی کنید چرا که بسته به شرایط ممکن است اولین اقدام متفاوت باشد
و اگر آتش سوزي ) ا نمیدونم منظورش چیه در هر حال منظور وسیله اي هستش که گردن رو ثابت و درست نگه داره تا نغاع آسیب نبینهحائل گردن، دقیق

  .وجود ندارد او را تکان ندهید

  ادامه تنفس

مصنوعی و احیاء قلبی را به طور عملی انجام  عمل احیا را فقط کسانی میتوانند انجام دهند که در این رابطه آموزش دیده باشند، پس اگر روش عملی تنفس
م داده اید کمک نداده اید وظایف شما در اینجا خاتمه می یابد و سعی در انجام اینکار نکنید و منتظر رسیدن آمبوالنس باشید، کارهاي دیگري که شما انجا

 .موثري به گروه امداد و تسریع امداد رسانی خواهد کرد

 ؟تا کمردرد نگیریم  چگونه درست رانندگی کنیم

 

کلید پیشگیري در . بسیاري از کمر درد ها به این علت ایجاد میشوند که ما نمیدانیم چطور از کمر خود مراقبت کنیم. ها قابل پیشگیري هستند اکثر کمر درد
کاري نکنیم بلکه باید یاد بگیریم فعالیت هاي روزمره  معناي این جمله این نیست که هیچ. اکثر کمردرد ها اینست که از فشار زیاد به کمر خود جلوگیري کنیم

  .خود را چگونه انجام دهیم تا کمر تحت فشار بیش از تحملش قرار نگیرد

 .و کمردرد شود افرایش قوس کمري میتواند موجب افزایش فشار به ستون مهره. در پیشگیري از کمردرد مهم ترین اصل جلوگیري از افزایش قوس کمر است
افزایش این تحدب که معموالً به علت ضعف عضالت شکم و عضالت ستون مهره . ون فقرات در ناحیه کمر بصورتی است که به سمت جلو تحدب داردقوس ست

 .موجب بروز کمردرد میشود افزایش لوردوز. نام دارد Lordosis ایجاد میشود لوردوز

   به کمردرد باید رعایت شوند عبارتند ازمهمترین مواردي که در هنگام رانندگی براي کاهش احتمال ابتال

 بدترین حالت اینست که مجبور شویم براي . صندلی خود را آنقدر جلو بکشید که در هنگام نشستن زانوهاي شما کمی از نشیمن شما باالتر قرار گیرد
 .اینکه پاي ما به پدال ها برسد پاهاي خود را کامال به جلو بکشیم

 صندلی تکیه بدهید در هنگام رانندگی به پشتی. 

       سپس مجددا به سفر خود ادامه . در سفر هاي طوالنی هر نیم تا یک ساعت توقف کرده و چند دقیقه راه بروید. به مدت طوالنی رانندگی نکنید
 .دهید

 نکات ضروري رعایت شده باشددر حد امکان از اتومبیلی استفاده کنید که در طراحی صندلی آن . صندلی اتومبیل در راحتی کمر بسیار مهم است .
 .گاهی اوقات قرار دادن یک بالشتک کوچک پشت کمر مفید است. صندلی نباید طوري باشد که در هنگام نشستن در آن قوس کمر شما زیاد شود
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 فشار زیادي به کمر شما وارد میشوداگر کمربند نبسته باشید در صورت تصادف . در هنگام رانندگی از کمربند ایمنی استفاده کنید. 

 اگر مجبور هستید چرخ اتومبیل خود را عوض کنید این کار را در حالت نشسته انجام داده و به جلو خم نشوید. 

 آنرا هل اگر هم کمردرد ندارید بهترین روش هل دادن اتومبیل اینست که پشت به آن قرار گرفته و . اگر کمردرد دارید هرگز اتومبیل را هل ندهید
 .بدهید

 نشستن و دید صحیح در رانندگی اصول 
 

در ابتدا به خاطر داشته باشید که تنها ابزار کنترلی خودرو شما ، فرمان و پدال هاي آن می باشد که همین موضوع . از قرار گیري پشت فرمان شروع می کنیم 
  . میزان اهمیت تسلط به این عدوات را بیش از پیش برایمان توجیه می کند

 
کنید که پا ها  فرمان و پدال ها باید به خوبی در کنترل یک راننده حرفه اي باشند پس از صندلی خود شروع کنید ، ابتدا نشیمن صندلی خود را طوري تنظیم

یت نمی کنند تمرکز کافی روي کنترل رانندگانی که فاصله مناسب به پدال ها را رعا . امکان فشردن هر پدال را تا انتها بدون صاف شدن زانو ها را داشته باشد
  . گاز و ترمز را نداشته و در شرایط مختلف ، تسلط بی عیب و نقص روي خودرو را نخواهید داشت

 
ر زمان سپس به سراغ لم صندلی بروید ، لم را طوري تنظیم کنید که هنگامی که دست خود را روي فرمان می گذارید مچ دستتان فرمان را لمس کند و د

  . یض دنده ، کتفتان از لم صندلی جدا نشودتعو
 

 
 

و فرمان را به خود  در برخی از خودرو ها که از تکنولوژي فرمان تلسکوپی بهره می برند ، این امکان براي راننده فراهم می شو که زاویه زانوي بازتري داشته
  . نزدیک کند
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دازد ، نحوه ترمز گیري دقیق در شرایط دشوار است که در برخی مواقع ناشی از نحوه غلط جایگیري پشت یکی از مواردي که رانندگان آماتور را به دردسر می ان
  " درست بنشینید "پس در مرحله اول . فرمان است 

 
  . حاال بصورت اصولی و حرفه اي پشت سکان هدایت خودرو مستقر شدیم

 
در دست بگیرید ، نه آنقدر محکم که رانندگی برایتان طاقت فرسا شود و نه  9:15را به حالت ابتدا فرمان .مرحله دوم در این خصوص نحوه فرمان دهی است 

  . آنقدر بی رمق که کنترل کامل فرمان از دستتان خارج شود
 

 
 

 : 1جمله طالیی شماره 
 همیشه فرمان را هول می دهیم ، پس از کشیدن آن اجتناب کنید . 
 به این اصل در رانندگی حرفه اي Push and Pull  یک اصل ساده و کارا به این شرح که هنگام پیچیدن به سمت راست ، دست چپ . می گویند

  . اقدام به اعمال نیرو کرده و دست راست به عنوان حامی عمل می کند و بالعکس
 

عبور از پیچ به میزان زیادي اجتناب  این فرمان دهی از ضریه ناشی از فرمان دهی اشتباه به شدت کاسته و از بر هم خوردن تعادل خودرو هنگام
  . خواهد کرد

 
 : 2جمله طالیی شماره 

 همیشه به جایی که می خواهید بروید نگاه کنید ، نه جایی که هستید .  
 

  . جمله اي که در ابتدا ساده به نظر می آید ، اما رعایت کردن آن احتیاج به تمرین فراوان دارد
 

رسیدید ، نقطه خروج از پیچ را زیر نظر داشته باشید و  Apexو هنگامی که به  .نگاه کنید Race Apex ارید ، ابتدا بهزمانی که قصد ورود به پیچ را د
  . به سمت آن برانید

 
  . ا حاصل خواهد کرداین نکته ساده ، بسیاري از اصالح مسیرها را کاهش داده و حرکتی یکنواخت ر
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  بیدار بمانیم؟ فرمان خودروچطور پشت 

  .اید، ممکن است بسیار خطرناك باشد هاست نخوابیده رانندگی در هنگامی که ساعت
 :براي بیدار و هشیار ماندن در هنگام رانندگی این نکات را رعایت کنید

 مدت به قدر کافی بخوابید در شب قبل از رانندگی طوالنی.  
 شود، در طول آن زمان از رانندگی پرهیز کنید آلودگی در شما شروع می مانی وجود دارد که در آن به طور معمول احساس خواباگر ز.  
 صبح مدتی را بخوابید 6شب و ساعت  دست کم بین نیمه  اگر قصد دارید در طول شب رانندگی کنید، سعی کنید.  
 ظهر ماشین را متوقف کنید و چرتی بزنید بعداز در خواهید رانندگی کنید، تمام طول روز می  اگر در.  
  بایستید تا باك بنزین را پرکنید، گشتی بزنید، عضالتتان را بکشید یا چرت  -کیلومتر رانندگی استراحتی به خود بدهید 200سهی کنید پس از هر

  .بزنید
 ر نگهداشتن خود با یکدیگر صحبت کنیدبراي هشیا. کننده است بودن او نیز کمک  کنید، بیدار اگر با همراه سفر می. 

 چطور از تصادف پیشگیري کنیم؟ 

 

 
  .طور قطع یک راننده عادي در طول عمر رانندگی خود حداقل در یک تصادف مقصر خواهد بود؛ این یک باور عمومی است به

بینی و خارج از کنترل انسان  عنوان رخدادي نادر ،غیرقابل پیش به شوند، این است که به تصادف در سوي دیگر، واکنش کلی رانندگانی که در تصادفات درگیر می
اي براي آنها اتفاق  فردي هستند که هرگز چنین حادثه کنند داراي چنان طبیعت منحصر به کنند، ضمن اینکه پیش از تصادف تصور می پذیر نگاه می مسئولیت

کنند  اینکه رانندگان فکر می. بینی بودن اساسا غیرقابل اجتناب هم هست ه از غیرقابل پیشبا این وجود براي راننده فرضی ما تصادف گذشت. نخواهد افتاد
 .شوند تر هستند، احتماال براساس چنین تفسیري است که فقط افراد دیگر هستند که در تصادفات کشته می خودشان نسبت به دیگر رانندگان ایمن

این تصورکه تمام چیزهاي خیلی بد براي دیگران  شود، به ا هرچه مدت زمان تجربه رانندگی فرد بیشتر میاگرچه ترس در زمان یادگیري رانندگی وجود دارد ام
 .مقاله زیر به بررسی این موضوع پرداخته است که در یک تصادف نقش هر عاملی چقدر است. شود دهد افزوده می رخ می

تواند براي رانندگان  شوند و تمام صدماتی که می بندي می عنوان مقصر یا غیرمقصر دسته ات بههاي پلیس، معموال رانندگان درگیر شده در تصادف در دستورالعمل
  :شود ترتیب افزایش قابلیت مجازات به سه دسته تقسیم می رخ دهد، به

 غیر قابل اجتناب .1
 غیر تقصیري  .2
 تقصیري .3

شماري از  این اصطالح در تعداد بی. شویم رو می یی که واقعا غیرقابل اجتناب باشند روبهبا اصطالحاتی مانند تصادف غیرقابل اجتناب بسیار بیشتر از رخدادها
مواردي وجود دارد که خودروهایی که . طور ذاتی غیرقابل اجتناب هستند برخی از صدمات در ترافیک به. شود هاي غیررسمی دیده می اسناد رسمی و غم نامه
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کنند، یا اینکه خودروها توسط قطعاتی که از هواپیماهاي در حال سقوط جدا شده مورد  ا زلزله از پل سقوط میدلیل نقص فنی ی کنند به روي پل حرکت می
 .اند اصابت قرار گرفته

بر آنها اند اما قربانیان رخدادهایی تصادفی هستند که اساسا هیچ کنترلی  شوند، خودشان تصمیم به رانندگی گرفته رانندگانی که در چنین تصادفاتی درگیر می
اما تنها یک کسر میکروسکوپی از میزان خطري که . هیچ تغییر واقعی وجود ندارد که آنها بتوانند در رفتارشان ایجاد کنند تا از چنین خطرهایی بکاهند. ندارند

 .شود در اثر رخدادهایی است که راننده هیچ کنترلی بر آنها ندارد رو می راننده با آن روبه

تشابهات بین اطالق قانونی غیرتقصیري و رخدادهاي شانسی که در باال آمد ناشی از این است که هنگام رخ دادن چیزهاي بد، انسان وجوي  تمایل به جست
توانم با رد شدن با خودرو از روي یک پل باعث فروریختن آن شوم، یا اینکه باعث شوم  اگرچه من نمی. تمایل دارد به جاي خودش شانس بد را سرزنش کند

 .توانم در یک تصادف دو خودرویی، راننده غیرمقصر باشم هاي هواپیما روي سقف خودروي من بیفتد، اما اگر بخواهم، به سرعت و آسانی می چرخ

 .را انجام دهیمتوانیم این کار  با رعایت قوانین ترافیکی تا حد زیادي می. گاه مقصر نباشیم ترین کار این است که هیچ اولین اولویت در اجتناب از خطر و ساده

 سرعت

اگر  .جایی نقش دارد، رانندگان عاقل ممکن است در موارد متفاوت تصمیمات متفاوتی را اتخاذ کنند از آنجا که سرعت در تعادل بین ایمنی و قابلیت جابه
هرحال، باید  به. متوسط سفر را باالتر ببریمتوانیم با کمترین میزان افزایش خطر، سرعت  هاي سفر متمرکز کنیم می ترین قسمت افزایش سرعت را در کم خطر

طور شدید با میزان سرعت  شود و اگر تصادفی رخ دهد، شدت جراحات به سرعت باالتر موجب افزایش خطر تصادف می. اصول را همیشه در ذهن داشته باشیم
 .یابد افزایش می

تواند  ندرت می توانستم انجام دهم، آن کودك ناگهان روي جاده دوید به کاري نمیعبارت من هیچ . است  عواقب منفی رخدادهاي نادر بسیار به سرعت وابسته
توانیم احتمال آنکه آنها این کار  شود بدون آنکه خیابان را نگاه کنند به وسط آن ندوند،به این معنی نیست که می تنها اینکه به کودکان یاد داده می. صحیح باشد

رانندگان باید هنگام گذشتن از کنار . عنوان عابر پیاده کشته شدند سال به10کودك زیر  295در آمریکا  2002ر سال د. را انجام دهند را نادیده بگیریم
 .طور قابل توجهی کاهش دهند خودروهاي پارك شده یا دیگر اشیایی که ممکن است از پشت آنها ناگهان یک عابر بیرون بیاید سرعت خود را به

 لذت در رانندگی 

  .گیرند ی از چندین فعالیتی است که در آن لذت و ایمنی در تضاد با هم قرار میرانندگی یک
 .شوند مند می برد بلکه تمام سیستم ایمنی از آن بهره را می طور فردي سود آن طور ایمن رانندگی کند نه تنها خودش به اگر یک نفر به

ترین رانندگان نیز سرعتشان  هاي متوسط کاهش یابد، پرسرعت اگر سرعت. شود به در دیگران میتر، رانندگی ایمن و مودبانه، موجب ترویج رفتار مشا طور کلی به
کنند، اما خطر موجود براي آنها و دیگران کمتر  آنها انحراف خود را از حالت عادي حفظ می .مانند کنند، اما همچنان از حالت نرمال خارج باقی می را کم می

 .شود می

اي که خطر را براي  راننده. آید دست می هاي ترافیکی یک کشور از جمع خطرهاي پذیرفته شده توسط تمام رانندگان آن به اد کل فوتتر، تعد طور گسترده به
  .دهد سهم بزرگ و مهمی در کاهش حوداث رانندگی در سطح کشور داراست خودش کاهش می

  :توان میزان خطر رادر ترافیک کاهش داد با رعایت اصول زیر، می
کند  این حالت هنگامی که کسی شما را تعقیب می. شود این قانون ساده موجب بیشترین بهره در ایمنی می. آرامش را در اطراف خودروي خودتان حفظ کنید .1

ز حد ایمن، اقداماتی را در بازداشتن افراد دیگر از تعقیب خودروي خودتان با فاصله کمتر ا. کنید صادق است به همان اندازه حالتی که شما کسی را تعقیب می
هاي  در کنار کامیون. به سرعت سبقت بگیرید. دهد از دیگر رانندگان فاصله بگیرید رانید تا جایی که شرایط اجازه می هنگامی که در آزادراه می. اتخاذ کنید

 .مدت بیشتر از آنکه براي سبقت گرفتن الزم است نمانید بزرگ، به
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درصد بقیه 99کنید که در آن یک درصد از رانندگان خطر بیشتري را نسبت به   شما در سیستمی رانندگی می. ان تعجب نکنیداز رفتار اسفناك دیگر رانندگ .2
 .پذیرند می

ال حتی در یک س. دهد اي رخ نمی العاده در یک سفر معمولی، هیچ موقعیت خارق .چنان رانندگی کنید که بتوانید از عواقب رخدادهاي نادر جلوگیري کنید .3
چنان رانندگی کنید که رخدادهاي بسیار . نهایت نادر ممکن است رخ دهد اما در طول دوران رانندگی تعدادي رخدادهاي بی. معمولی نیز به همین صورت است

 .نادر به تصادفات غیرقابل اجتناب تبدیل نشوند

کشاند که  تجربه، معلم ضعیفی است زیرا ما را به این باور می. پیدا کنید هاي ضعیف رانندگی اجازه ندهید تجربه شما را به این اشتباه بکشاند که عادت.4
چنان رانندگی کنید که . دهد ایم رخ می حال تجربه نکرده هایی که تا به با این وجود موقعیت. حال منجر به عواقب بد نشده است رانندگی ما ایمن است چون تا به

 .شما صدمه نرسانداید، به  حال تجربه نکرده چیزهایی که تا به

براي جلوگیري از این موضوع . سال یک بار تصادف کنید 12اگر شما یک راننده متوسط هستید انتظار داشته باشید که در هر . یک راننده متوسط نباشید .5
 .تر از یک راننده متوسط رانندگی کنید باید ایمن

یاد  عالوه بر این، به. کنید در امان نیستید یاد داشته باشید که احتماال شما به آن اندازه که فکر میبه . باال نگیرید هاي رانندگی خود را دست ایمنی و مهارت .6
 .تر و ماهرتر از شما هستند کنند که ایمن داشته باشید که رانندگان دیگر فکر می

هنگامی که شما از درگیري بدون تقصیر در تصادف اجتناب . د استیاد داشته باشید که رانندگی ایمن توسط شما براي دیگران نیز به اندازه خودتان سودمن به .7
  .دکنید که ممکن است در چنان تصادفی مقصر باشن صورت ناشناس یک لطف بسیار بزرگ به رانندگانی می کنید، به می

 چطور کودکان خود را با قوانین رانندگی آشنا کنیم؟ 
هاي مختلف  ترین زمان براي آموزش مهارت به گریبان هستند مسئله آموزش کودکان است و این که مناسب ها با آن دست یکی از موضوعاتی که عموما خانواده

 تواند باشد  زندگی از جمله قوانین و ایمنی در ترافیک چه سنی می

دوچرخه سواري و مرحله سوم بازي  مرحله اول آموزش راه رفتن، مرحله دوم یاد گیري .گیرند مستقل شوند کودکان در مهدهاي کودك طی سه مرحله یاد می
 .کردن در فضاي بیرون

ها واقعا آمادگی  اغلب والدین پیش از آنکه بچه. توانند قوانین مربوط به ایمنی در ترافیک را یاد بگیرند توانند به تنهایی با ترافیک کنار بیایند اما می کودکان نمی
 .توانند با قوانین ترافیکی تعامل کنند میکنند که آنها  پذیرش قوانین را داشته باشند، گمان می

پسرها بیش از دخترها در معرض خطر آسیب دیدگی یا حتی کشته شدن در . هاي خطرناك را ندارند کودکان تا قبل از ده سالگی مهارت مدیریت این موقعیت
 .ترافیک هستند

 .ها دوچرخه سواري کنند توانند آنها را اجرا کنند در خیابان ند و میفهم کودکان نباید تا وقتی که نشان ندادند قوانین ترافیکی را به خوبی می

 .کنند کنند و به همین دلیل آنگونه که مورد توقع ما است رفتار نمی اغلب کودکان قبل از آنکه فکر کنند عمل می

توانند قضاوت درستی در مورد سرعت داشته  ضمن اینکه آنها نمی. کنند وقتی آنها راننده را دیدند، لزوما راننده هم آنها را دیده است  همچنین کودکان فکر می
 .توانند توقف کنند ها بالفاصله می کنند اتومبیل باشند و همیشه گمان می

 .ها و دیگر موانع موجود را ببینند ها، بوته توانند باالي اتومبیل و به دلیل کوتاهی قدشان نمی
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 .اند اند، پیاده بوده ل نقلیه کشته شدهساله که با وسای 9تا  5حدود یک سوم کودکان 

 .اند و در شرایطی که راننده توقع نداشته، به وسط خیابان دویدند اغلب این کودکان وقتی در حال بازي در نزدیکی منزل بودند مورد اصابت اتومبیل قرار گرفته

 .ساله بودند 12تا  7از آنها که در تصادفات دوچرخه اي کشته شدند بین و بسیاري .اند ها آسیب دیده ها یا در نزدیکی خیابان کودکان بسیاري در خیابان

هاي سر عموما باعث مرگ یا معلولیت در  دانید آسیب شود و چنان که می هاي سر و گردن می هاي کودکان هنگام دوچرخه سواري شامل آسیب بیشتر آسیب
 .شود طول دوران زندگی می

توانند دوچرخه سواري  شان را در مورد جاهایی که می هاي مناسب شرایط سنی کنید و به تناسب رشد آنها محدودیت هایی براي فرزندان خود مشخص  محدوده
 .کنند، تعیین کنید

 .هاي پر تردد مسئولیتی بپذیرند یا این که تا قبل از این سن بتوانند ایمن رفتار کنند از کودکان تا قبل از ده سالگی توقع نداشته باشید در مکان

 .هاي شلوغ باشد سواري یا بازي آنها پیدا کنید که دور از خیابان ، محور سواره رو و پارکینگ هاي امنی را براي دوچرخه مکان

 .توانند باشند هاي بازي می ها یا زمین هاي محصور، پارك هاي مناسب براي این انتخاب حیاط گزینه

ها هستید به دفعات امکان تمرین این  از عرض خیابان کنید و هنگامی که خودتان همراه بچهکم کم شروع به آموزش کودکان در مورد نحوه عبور ایمن 
 .ها را برایشان فراهم کنید آموزش

ام از عرض خیابان به طور صحیح عبور کنید و هنگ. بینند کودکان بیشتر از طریق مشاهده رفتار والدین و مربیان آموزش می. از خودتان براي کودکان الگو بسازید
 .زمان رانندگی نیز حد سرعت مجاز را نگه دارید و مراقب کودکان باشید. دوچرخه سواري از کاله ایمنی استفاده کنید

تر یا مامور راهنما از عرض خیابان عبور کنند و در صورتی که امکان آن فراهم نبود الاقل به همراه دوستی که از  به فرزندان خود بیاموزید همراه یک بزرگ
 .تر است از خیابان عبور کنند ن بزرگخودشا

 .هاي ویژه در خصوص ترافیک هستند نیازمند مراقبت) تا قبل از ده سالگی(کودکان خردسال 

کشی عابر پیاده استفاده کنید و در مورد  حتما براي این کار از محل خط. هاي عالمت گذاري شده عبور دهید مواقعی که امکان دارد کودکان را از تقاطع
 .هایی که در حال دور زدن هستند دقت و مراقبت کافی داشته باشید مبیلاتو

در تمام طول . کشی توقف کنید، به سمت چپ سپس به سمت راست و مجددا به سمت چپ نگاه کنید و با احتیاط از عرض خیابان عبور کنید قبل از محل خط
توقف کنید اجازه دهید تا  گیرد، هاي پارك شده یا هر مانع دیگري جلوي دید شما را می یلوقتی اتومب. مسیر با دقت مراقب وسایل نقلیه در حال عبور باشید

 .ترافیک در حال گذر عبور کند و مجددا با دقت و مراقبت حرکت کنید

 .است  ها تماس چشمی پیدا کنند تا مطمئن شوند که راننده هم آنها را دیده به کودکان بیاموزید با راننده اتومبیل

کودك باید . کند هم راندن ایمن با آن بسیار دشوار است چون دوچرخه بزرگ، هم آموزش را سخت می. اي با اندازه مناسب تهیه کنید رزندانتان دوچرخهبراي ف
دو اینچی بین دو  تواند با فاصله یک یا همچنین مطمئن شوید کودك می. بتواند با زانوي راست روي دوچرخه بنشیند و کف پاهایش صاف روي زمین قرار بگیرد

 .تواند روي صندلی دوچرخه بنشیند پا می
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براي کودکان توضیح دهید که باید همیشه هنگام دوچرخه سواري از کاله ایمنی . درصد کاهش دهد 85هاي سر را تا  تواند خطر آسیب استفاده از کاله ایمنی می
 .نند اسکیت و اسکیت بورد نیز از اهمیت خاصی برخوردار استها ما استفاده کنند، همانطور که پوشیدن کاله ایمنی در دیگر ورزش

کاله باید طوري روي سر قرار گیرد . صحیح پوشیدن کاله ایمنی هم بسیار مهم است. حتما از کاله ایمنی استفاده کنید که از استانداردهاي الزم برخوردار باشد
بند زیر چانه هم باید . را تشکیل دهند V ها مانند حرف ته شوند که در طرفین صورت و زیر گوشبندهاي دو طرف باید طوري بس. که تا باالي ابروها را بپوشاند

به کودکان توصیه کنید حتما قبل از سواري از درست . شود بسته باشد اما نه خیلی محکم چون اگر خیلی محکم شود با باز شدن دهان کاله به پایین کشیده می
 .فرزندانتان توضیح دهید که کاله ایمنی یکی از ضروریات دوچرخه سواري است براي. بستن کاله خود مطمئن شوند

  .ها کالهشان را خودشان انتخاب کنند و هر بار که از کاله ایمنی استفاده کردند آنها را تشویق کنید اجازه دهید بچه

 چطور بوي بد ماشین را از بین ببریم؟ 

  مبیل به کار ببریدهاي زیر را براي از بین بردن بوي بد اتو روش

 :وسایل مورد نیاز

 سرکه سفید
 

 هاي کوچک کاسه یا کاسه

 :1مرحله 
 

 .رود تا زمانی که این عامل پیدا نشود، بو از بین نمی. عامل ایجاد بو را پیدا کنید

 :2مرحله 
 

  .کند ها و وسایل هم نفوذ می بو به داخل روکش. کل ماشین را تمیز کنید

  .ین خارج کنیدوسایل اضافی را از ماش

 .ماشین را جاروبرقی بکشید، آن را دستمال کرده و تا جاي ممکن تمیز کنید  داخل

 :3مرحله 
 

  .مقداري سرکه داخل یک کاسه بریزید و داخل ماشین بگذارید

  .اگر شدت بو زیاد است، یک ظرف سرکه روي صندلی عقب و یک ظرف روي صندلی جلو قرار دهید

  . بکشیدهاي ماشین را باال شیشه

 .ساعت صبر کنید 12در ظرف سرکه را باز بگذارید و حداقل 

 :4مرحله 
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  .رود بعد از این مدت، بوي بد از بین می

  .هاي سرکه را خارج کنید ظرف

 .اگر بو همچنان ادامه داشت، گذاشتن سرکه را تکرار کنید

 :5مرحله 
 

 .کند این کار به از بین رفتن بوي سرکه کمک می. نددرهاي ماشین را باز بگذارید تا هوا به داخل ماشین نفوذ ک

 :6مرحله 
 

  .از بوگیر استفاده نمایید

  .هاي مختلف، بوهاي مقاوم به طور کلی از بین خواهند رفت با استفاده از بوگیرهاي ماشین با رایحه

 چطور نوجوانان را براي رانندگی ایمن آماده کنیم؟ 

  به رانندگی کنند، باید در مورد چند قاعده کلی با آنها صحبت کنند والدین پیش از آنکه نوجوانان شروع

 :ها توجه کنید براي اینکه بتوانید نوجوانان را براي رانندگی ایمن آماده کنید، به این توصیه

 ار دهیدهاي رانندگی گوناگون قر تان را براي جلسات تمرینی به مقدار زیاد بیرون ببرید، و او را در معرض موقعیت نوجوان.  
 به این معنا موقع رانندگی نباید با تلفن همراه صحبت کند یا نوجوانان دیگر در ماشین . پرتی رانندگی کند به نوجوانان اجازه ندهید در حال حواس

  .حضور داشته باشند
 مقرر شده را اعمال کنید قواعد سختی را در مورد بستن کمربند ایمنی براي نوجوان بگذارید و در صورت زیرپاگذاشن آنها تنبیهات.  
 اش صحبت کنید تان در مورد رانندگی مکررا و با صراحت با نوجوان.  
 رود و کارهاي که قرار است انجام دهد و کسانی که ممکن است با او سوار ماشین شوند، اطالع داشته  تان با ماشین می  در مورد جایی که نوجوان

 .باشید

 دید باشیم؟ گی مراقب میدان  چطور موقع رانند

اي در هنگام رانندگی دارد این موضوع را به طور باید زمانی مورد توجه قرار داد که از اواسط دهه چهارم زندگی،  برخورداري از میدان دید خوب اهمیت ویژه
ار تصادف در سال را ضعیف بودن میدان دید توان علت چند صد هز زند که می تخمین می (ACE) باشگاه خودرو اروپا.گذارد بینایی افراد تدریجا رو به زوال می

ساله و  60درصد رانندگان  20سال و حدود  59-50درصد رانندگان در سنین  11پزشکان آلمان به تازگی برآورد کرده است که حدود  انجمن چشم.دانست
حال . نشیند فراد در دست کسی است که پشت فرمان میبه خصوص زمانی که جان ا.ها رانندگی کنند تر ضعف بینایی دارند و به همین خاطر نباید شب مسن

 :برخی نکات را که مربوط به داشتن میدان دید بهتر است، بخوانید

 هاي جلو را تمیز نگه دارید تان و چراغ شیشه جلوي خودرو، عینک.  
 سال سن دارید 40پزشک مراجعه کنید، به ویژه اگر باالي  دو بار در سال براي آزمایش به چشم.  
 خواهند عینک یدکی یا لنز در خودرو خود داشته باشند رخی کشورها از رانندگان میب.  
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 بیمه . هاي چشمی هستید، در بیشتر کشورها باید به مقامات راهنمایی و رانندگی اطالع دهید اگر دچار آب مروارید، کوري تدریجی یا دیگر بیماري
  .کنند ود نگفته باشید، خسارتی پرداخت نمیشما در صورتی که تصادف کنید و درباره وضع بینایی خ

 تان صدمه بزند تان به اندازه کافی تیره باشد، اما نه تا آن حد که به بینایی مطمئن باشید عینک آفتابی. 

 هاي هوا در خودرو استفاده کنیم؟  چطور از کیسه

 

 
 تان را نجات دهند  توانند جان شما و کودکان هاي هوایی می کیسه

ها در مورد  عمل به این توصیه .توانند در صورتی که کودکان روي صندلی مهار نشده باشند، یا به درستی مهار نشده باشند، به آنها آسیب برسانند می اما آنها 
 :کند هاي هوایی به ایمنی سرنشینان ماشین کمک می کیسه

 نشیند باید کمربند ایمنی ببندد هر کسی که در ماشین می.  
 ماشین باید تا حد ممکن به عقب برده شوند و راحت باشندهاي جلوي  صندلی.  
  کودکان کمسن باید همیشه در صبندلی عقب بنشینند یا بر روي صندلی خود ماشین یا یا روي صندلی حامی کودك.  
   متر از فرمان فاصله داشته باشد سانتی 25راننده باید دست کم.  
  توانند به محافظت راننده در صورت بازشدن کیسه هوایی کمک کند بر روي فرمان، می 2و  10هاي راننده در موقعیت ساعت  قراردادن دست. 
  

 چطور خشم خود را موقع رانندگی کنترل کنیم؟ 
 

را که مشکل هاي مهم زندگی شهري مورد توجه است، چ عنوان یکی از مؤلفه عموما در تعامالت اجتماعی و روابط بین فردي، مسئله ترافیک و رانندگی در شهر به
  .کند ویژه در مناطق شهري، حیات فردي و زندگی اجتماعی همگان را متأثر می هاي تهاجمی و پیامدهاي ناشی از آن به ترافیک و رانندگی

یشگیري از حوادث هاي شخصیتی افراد در رانندگی، قانونمداري، اجتناب و پ پذیري و ویژگی امروزه در اغلب کشورهاي پیشرفته به لحاظ اهمیت و نقش فرهنگ
درواقع . شود هاي تهاجمی، بیشترین توجه به روانشناسی رانندگی معطوف می اي، در بررسی معضل ترافیک و حوادث ناشی از رانندگی و سوانح خیابانی و جاده

بط با روانشناسی همچون روانشناسی اجتماعی، هاي مرت هاي دیگر حوزه اي است از یافته محورها و مباحث اصلی روانشناسی رانندگی یا روانشناسی ترافیک آمیزه
ها، باورها و  همه سخن این است که چگونگی نظام ارزش. روانشناسی شخصیت، روانشناسی رشد، روانشناسی سالمت، روانشناسی بالینی و روانشناسی کاربردي

ترین عامل در تبیین معضل یا پدیده ترافیک موردتوجه قرار  عنوان اصلی تواند به ها و مجموعه رفتارهاي فردي و اجتماعی انسان می ها، احساسات و انگیزه نگرش
 .گیرد
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تواند بیشترین نقش را در  هاي شخصیتی راننده، شرایط حاکم بر حوزه شناختی، احساسی و عاطفی، رفتاري، حسی و حرکتی او می منش اجتماعی و ویژگی
اي و  هاي آماري، در اغلب کشورهاي جهان علت اصلی تصادفات رانندگی و حوادث جاده گزارش مطابق. ارتباط با ترافیک و تصادفات رانندگی داشته باشد

  .خیابانی، رانندگی تهاجمی است

 رانندگی افراد پرخاشگر

همچون تغییر مسیر اي است که با توسل به درگیري و خشونت، قصد انجام اعمال خالف مقررات راهنمایی و رانندگی را دارد؛ اعمالی  راننده پرخاشگر، راننده
هاي مکرر، استفاده از نور باال براي تنبیه دیگران، حرکت سریع و  ناگهانی و خطرناك، سبقت غیرمجاز، رعایت نکردن فاصله مناسب طولی و عرضی، بوق زدن

ناگهانی و مکرر، انحراف از مسیر اصلی و عبور طور مکرر، اشغال طوالنی خط سبقت، ترمزهاي  بجا، مانور و تغییر مسیر به هاي نا تعقیب و گریز خودرویی، سرعت
شکنی و دیگر رفتارهاي ناپسند همراه با فحاشی و هتاکی به دیگران، در کارنامه رانندگی افراد پرخاشگر  از خط مقابل براي رهایی از ترافیک غیرروان و قانون

 .کامال مشهود است

 :وان به موارد زیر اشاره کردت از عوامل مؤثر در بروز رفتار پرخاشگرانه رانندگان می
 صرف زمان، معطلی و کندي ترافیک -
 مهارت نداشتن در رانندگی  -
 هاي صوتی موجود در محیط  آلودگی -
 مشکالت روانی راننده -
 نابسامانی ترافیک  -
 تأثیر آلودگی هوا بر سیستم عصبی -

 .هاي فکري و جسمی راننده خواهند شد توانایی هاي نامناسب یا کاهش العمل طور مجزا باعث بروز عکس این عوامل به
توان گفت که ابعاد فرهنگی رشد اجتماعی و میزان ادب و عالقه او را  کند و تقریبا می رانندگی یکی از مواردي است که شخصیت انسان را در اجتماع آشکار می

دادن  اي ضروري براي نشان اطالع کافی از مسائل قانونی و فنی، مقوله نیاز راننده به داشتن فرهنگ و تجربه باال و. دهد نسبت به همنوعانش نشان می
 .هاي مناسب است العمل عکس

 رفتارهاي تهاجمی در رانندگی 

را به طرزي شود که راننده متأثر از سلطه احساسات و هیجانات نامتعادل و نامعقول، وسیله نقلیه خود  رفتار تهاجمی در رانندگی به آن نوع از رانندگی اطالق می
 .کند ناامن و خالف مقررات هدایت می

ها نیز متأثر از  شوند و تکوین بازخوردها و نگرش ها و باورهاي خاص پدیدار می طور اخص، در بستر بازخوردها، نگرش طور اعم و رفتارهاي تهاجمی به رفتارها به
هاي حاصل از چگونگی قرار گرفتن پشت فرمان اتومبیل، تبلور رفتارهاي  شناخت اي از تکوین تدریجی به عبارت دیگر آمیزه. عنصر شناختی و احساسی است2

آید، نگرش یا بازخورد  وجود می صورت خوشایند یا ناخوشایند در هر فردي به کالمی و حرکتی، از دوران کودکی تا زمان رانندگی و احساسی که به تناسب آن به
 .دهد و ریشه در اعماق وجود هر فرد دارد ی تشکیل میچگونگی رفتار تهاجمی در رانندگ او را نسبت به

  :مولفه اصلی است3خواهی یا آزردگی هیجانی در رانندگی متأثر از  زدگی یا هیجان طور کلی هیجان به
 دقتی در امور  قراري و بی هاي شخصیتی ناشکیبا، بی وجود خصیصه .1
 طلبی و زورمداري  قدرت.2
 )اي جاده (نی گري خیابا پروایی و یاغی بی .3
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هاي تهاجمی و  از آنجا که ریشه اصلی رانندگی. تواند به الگوهایی از رفتارهاي تهاجمی و تخلفات خاص در رانندگی منجر شود هاي فوق می هر یک از مولفه
 هاي شخصیتی افراد متخلف توان در شرایط روانی و خصیصه تخلفات رانندگی را می

ا این پدیده شوم، توجه به مسائل روانشناختی و الگوهاي رفتار افراد قبل از اعطاي گواهینامه رانندگی و پس از آن در اولویت یافت، شایسته است که در مقابله ب
 .هاي اصالحی قرار گیرد برنامه

ده رانندگی و الگوي سالم رانندگی در اند، نسبت به پدی هایی که تخلفات مکرر داشته ارزیابی نگرش و بازخوردهاي داوطلبان دریافت گواهینامه رانندگی و راننده
 .ها و همچنین ارزیابی وضعیت روانی و هیجانی ایشان امري الزم و ضروري است ها و جاده خیابان

اه چندان مطلوب نسبت به منزلت و جایگ هاي نه نشینند، نظیر نگرش هاي موجود در افرادي که پشت فرمان اتومبیل می یقینا برخی از شرایط روانی و نگرش
احساس امنیت روانی،تجارب  تفاوتی یا خصومت نسبت به دیگران، عدم گریزي، احساس تبعیض در جامعه، احساس بی اجتماعی پلیس، احساس قانون

 .تهاجمی مؤثر باشدتواند در الگوهاي رانندگی  می... ها و ریزي ها و برنامه بینی توانی در پیش ها، زودبرانگیختگی و هیجان خواهی و کم ناخوشایندي از ناکامی

 خشونت در رانندگی

کند بـه بـوق زدن و دسـت تــکان دادن  شما پـشت چراغ قرمز منتظر سبز شدن چراغ هستید که مـاشیـن عقـبی یک دقیقه مانده تا چراغ سبز شود شروع می
 !کنی که چرا حرکت نمی

زاي زندگی روزمره تبدیل شده است و چنانچه با این معضل  و عوامل استرسخـشونـت و پـرخـاشگري برخی رانندگان حین رانندگی به یکی از معضالت 
 :دهند برخی عوامل هستند که بروز این پدیده را افزایش می. هاي خیابانی، تصادفات و حتی مرگ نیز منجر شود تواند به نزاع برخورد معقول و منطقی نشود می

  .، آلودگی صوتی، آلودگی هوا، تنگی وقت و عجله داشتن)ا و رطوبت زیادگرما، سرم(ترافیک سنگین، آب و هوا : عوامل محیطی.1
  .ها، خواب آلودگی، درد شدید و داروها رانندگی کردن تأثیر خشم، ترس، اضطراب، ناکامی تحت: عوامل روانی.2

  :شوند دسته تقسیم می2زنند به  خشونت دست می افرادي که حین رانندگی به
  .زنند آمیز و غیرقانونی می و از روي غرض و به عمد دست به رفتارهاي خشونت افرادي که مقصر هستند.1
 .اند کنیم آنها عمداً به چنین اعمالی دست زده دهند و ما به اشتباه تصور می آمیز و غیرقانونی از خود بروز می افرادي که سهواً حین رانندگی رفتار خشونت .2

 هاي ایمن در خودروها  آشنایی با صندلی

شهري، بحث ایمنی سرنشینان خودروها نیز بیشتر از گذشته مورد  امروزه با توجه به گسترش جوامع شهري و افزایش نقش اتومبیل در سفرهاي درون و برون
  .توجه قرار گرفته است

یکی از وسایل محافظت از کودکان در برابر . شیداي اندی باید تمهیدات ویژه پذیرتر خودروها هستند که براي محافظت از آنها  کودکان، سرنشینان نحیف و آسیب
  .انکاري در حفاظت از کودکان برعهده دارد حوادث رانندگی، صندلی ایمنی کودك است که نقش غیرقابل

گروه عمده  3ا به هاي ایمنی کودك ر اي که در حال حاضر صندلی گونه داري درباره این وسیله صورت گرفته به در جوامع پیشرفته تحقیقات گسترده و دامنه
هاي مختلف سنی و وزنی کودکان مورد  کنند که هر یک انواع متفاوتی دارند و براي گروه بندي می صندلی نوزادان، صندلی کودکان و صندلی حامی تقسیم

 .گیرند استفاده قرار می

از آنجا که این کودکان ستون . شود کیلوگرم استفاده می9ز این صندلی براي کودکان کمتر از یک سال و یا وزن کمتر ا :(Infant Seat) صندلی نوزاد .1
صورت رو به  پذیر دارند، براي دستیابی به ایمنی بیشتر و جلوگیري از حرکت ناگهانی در ناحیه ستون فقرات آنها، صندلی نوزادان را به شدت آسیب فقراتی به

 .کنند عقب در خودرو نصب می
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اي از این نوع صندلی قابل حمل است که در خارج از خودرو نیز  همچنین گونه .درجه است 45تی این نوع صندلی الزم به ذکر است که بهترین زاویه پش
 .هاي مخصوصی دارند بعضی از انواع این مدل صندلی، براي نصب در خودرو پایه. توان از آن استفاده کرد می

هاي متفاوتی برحسب قد و یا وزن کودك است، براي کودکان با سن بیش از یک سال و  این نوع صندلی که خود داراي گروه :(Child Seat)صندلی کودك  .2
با توجه به جثه و وزن کودك و گروهی ) صورت رو به جلو و یا رو به عقب به( طریقه نصب آن . مناسب است) کیلوگرم 18و تا حدود (کیلوگرم 9وزن بیشتر از 

 .گیرد، متفاوت است که صندلی در آن قرار می

رو براي اصالح نحوه قرارگرفتن کمربند ایمنی روي بدن  این نوع صندلی خودرو براي افراد بزرگسال طراحی شده، از این :(Booster Seat) صندلی حامی .3
ه پشتی صندلی تکیه گرم است و نیز تا زمانی که آنها بتوانند به راحتی روي صندلی خودرو بنشینند و در حالی که ب کیلو 18کودکانی که وزن آنها بیش از 

تري از صندلی ایمنی کودك نیاز است  اند، پاهایشان از لبه صندلی خم شود و کمربند ایمنی از وسط شانه و قفسه سینه آنها عبور کند، به نوع بسیار ساده داده
 .کودك استگویند و تنها وظیفه آن اصالح نحوه قرار گرفتن کمربند ایمنی خودرو روي بدن  که به آن صندلی حامی می

خصوص زمانی که کیسه هواي خودرو  کیلوگرم، صندلی عقب خودروست به27سالگی با وزن  12خاطر داشت که همواره بهترین محل استقرار کودکان تا  باید به
کننده خودرو در  هاي تولید صیهدر حالت فعال قرار دارد، اما اگربناست صندلی ایمنی کودك در صندلی جلوي خودروي مجهز به کیسه هواقرارگیرد، باید به تو

 .این خصوص توجه کرد

و (سال 10عمر صندلی نباید بیشتر از . به هر حال اگر قصد خرید یک صندلی ایمنی را دارید، دقت کنید صندلی مذکور متناسب با سن، قد و جثه کودك باشد
 .باشد) سال5یا ترجیحاً 

کند که ممکن است در زمان  اي در راهنماي محصول خود نکاتی را درج می نکنید زیرا هر تولیدکننده مطالعه دفترچه راهنماي صندلی ایمنی کودك را فراموش
 .نصب و یا استفاده از محصول براي شما و ایمنی کودك مهم باشد

استفاده کنید، حتماً  هاي مختلف سنی قابل توانید آنها را براي گروه کنید که قابل تغییر هستند و یا با اعمال تغییرات الزم می هایی استفاده می اگر از صندلی
کنید که پس از راهنماي استفاده از وسیله را که توسط سازنده تهیه شده است، به دقت مطالعه کنید تا تغییرات را به نحو احسن انجام دهید، در ضمن دقت 

 .انجام تغییرات، کمربندهاي ایمنی خودرو باعث آزار و اذیت کودك نشود

صندلی جلوي خودرویی که کیسه هواي سرنشین آن فعال است، به هیچ عنوان مکان مناسبی . سال، صندلی عقب خودروست12اي کودکان زیربهترین جا بر
 .خصوص اگر صندلی ایمنی آنها در حالتی باشد که صورتشان رو به جلو قرار گیرد براي نوزادان نیست به

دلیل نوع طراحی  ها به کیلوگرم است، حتماً از صندلی مخصوص نوزادان استفاده کنید زیرا این صندلی9ر از اي که وزن آنها کمت براي نوزادان و کودکان ریزجثه
 .کند هاي نرم و غضروفی کودك وارد می عالوه بر ایجاد آرامش بیشتر، در هنگام تصادف نیز کمترین فشار ممکن را بر استخوان

صورت  متري را به ستون فقرات آنها نیز تنها توان حرکت حداکثر یک سانتی .و نحیف آنها قراردارد هاي ضعیف کودکان سرهاي سنگینی دارند که روي گردن
باید صندلی  براي مقابله با هر حرکت ناگهانی . شود ناپذیري به کودك وارد می ناگهانی دارد و درصورتی که حرکت بیش از این مقدار باشد، صدمات جبران

 .نصب شود) خالف جهت نشستن سایر سرنشینان(سمت عقب خودرو سالگی به  کودکان حداقل تا یک

عقب، چون کودك به صندلی تکیه داده است، در ترمزهاي ناگهانی، ستون فقرات او کمترین حرکت ناگهانی و فشار را متحمل  درصورت نصب صندلی رو به
 .شود خواهد شد و بنابراین آسیب کمتري به کودك وارد می

هاي مخصوص نوزادان تا زمانی  صندلی.درجه با سطح افق است45اش رو به عقب نصب شود، زاویه  ندلی ایمنی نوزاد، درصورتی که صندلیبهترین زاویه پشتی ص
 .کیلوگرم است براي استفاده مناسبند9متر و وزنشان حدود  سانتی69که قد آنها حدود 
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کیلوگرم نرسیده و یا کمتر از یک سال 9اگر قد کودك بلند است اما هنوز به وزن . لی قرار گیردتر از باالترین نقطه صند متر پایین سانتی3باید حداقل  سر نوزاد 
 .صورت رو به عقب، استفاده کنید هاي مناسب قابل نصب به دارد، از دیگر صندلی

کمربندهاي ایمنی را تا حدي محکم .منی استهاي کمربند ای بهترین محل قرار گرفتن سگک) همتراز با زیر بغل و روي قفسه سینه(قسمت باالیی قفسه سینه 
کند، هنگام بروز حوادث نیز احتمال ایجاد جراحات  کنید که فشاري بر بدن کودك وارد نکند چون در غیراین صورت عالوه بر اینکه کودك احساس ناراحتی می

 .یابد ناشی از فشار کمربندها بر بدن وي افزایش می

براي همین . بینند دلیل استفاده نکردن والدین از تجهیزات ایمنی مناسب، بیشترین صدمات را در تصادفات می الگی بهس3براساس تحقیقات، کودکان پس از 
فسه سینه تواند در حالی که به پشتی صندلی خودرو تکیه داده، پاهایش در لبه صندلی از ناحیه زانو خم شده و کمربند ایمنی خودرو از روي شانه و ق کودك می

 کنداو عبور 

هاي طوالنی بدون احساس خستگی با شما همراه باشد؛پس  هاي او قرار گیرد و براي مسافت و قسمت پایین کمربند کامالً در قسمت زیرین شکم روي انتهاي ران
 .با توجه به سن و قد و وزن او از صندلی ایمنی مناسب و استاندارد استفاده کنید

 دکان در حوادث رانندگی هاي یونیسف براي حفظ کو آشنایی با توصیه
 

  .کند کار بستن این اقدامات کلیدي را جهت کاهش نرخ مرگ ومیر ناشی از حوادث رانندگی ترویج می یونیسف ایران به

ا در روز ایران از تمامی رانندگان در سراسر کشور درخواست می کند ت یونیسفبه گزارش مرکز اطالع رسانی یونیسف ایران به مناسبت شروع سال تحصیلی، 
 .دوم مهرماه، هنگام رفت و آمد کودکان به مهدهاي کودك و مدارس، با احتیاط هرچه بیشتر رانندگی کنند

آمار تصادفات  .مرگ، یکی از کشورهایی است که باالترین آمار مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی را در جهان دارد  28000  ساالنه ایران با نرخ 
بر طبق آمار ارائه شده . درصد از کل تصادفات جاده اي جهان در ایران اتفاق می افتد 2.5همچنین . مرتبه باالتر از میانگین جهانی است اي در ایران بیست جاده

 .دقیقه یک نفر بر اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست میدهد 19در ایران در هر 

مهرماه ، یونیسف ایران با همکاري سازمان بهزیستی کشور، وزارت بهداشت، اداره راهنمایی و  17با توجه به چنین آماري، امسال به مناسبت روز کودك در 
حوادث برگزار  رانندگی و شهرداري تهران ، بسیج اطالع رسانی را جهت آگاهی مردم از حوادث رانندگی و ارائه راه هاي آسان و موثر براي پیشگیري از این

 :تواند به ایجاد ایمنی بیشتر در ترافیک کمک کند ا رعایت موارد کلیدي ذیل میب   هر راننده اي ایرانی. خواهد کرد

 :کاهش سرعت

مناطقی که کودکان در    مهدکودك ها و مدارس،    رانندگی با احتیاط و با سرعت کم در اطراف. یکی از عوامل اصلی در ایجاد حوادث جاده اي سرعت می باشد
 .نندگی می کندبه کاهش حوادث را   رفت و آمد هستند،

 :نشاندن کودکان در صندلی عقب ماشین و بستن کمربند ایمنی آنان

 50تا  40بستن کمربند ایمنی خطر مصدومیت را . به هنگام بروز حادثه بستن کمربند ایمنی بیش از هر عامل دیگري در نجات جان انسان ها موثر می باشد
 .ی کاهش میدهددرصد در حوادث رانندگ 60تا  40درصد و خطر مرگ را 

 :استفاده از صندلی ایمنی کودك
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استفاده از صندلی ایمنی در . صندلی نوزاد و کودك در پیشگیري از مصدومیت و مرگ نوزادان و کودکان در حوادث رانندگی بسیار موثر بوده است   استفاده از
 .درصد کاهش میدهد 54درصد و کودکان را  71ماشین، آمار مرگ و میر نوزادان در حوادث رانندگی را 

در میان کشورهاي جهان، ایران باالترین آمار مصدومیت و مرگ و میر کودکان و نوجوانان را در ": کریستین ساالزار فولکمن، نماینده یونیسف در ایران گفت
 ".حوادث رانندگی دارد

اکنون . یستم ارائه مراقبت هاي بهداشتی اولیه بسیار موفق بوده استکشور ایران در کاهش نرخ مرگ و میر کودکان از طریق واکسیناسیون و در س ": وي افزود
در این راستا با ارتقا سطح آگاهی عموم مردم نسبت . زمان آن رسیده است که مسوولین بدنبال راهی براي کاهش مرگ و میر کودکان در حوادث رانندگی باشند

 ".ن رانندگی در خیابان ها و جاده هاي سراسر کشور کمک کردبه این مشکل، می توان به ایجاد محیطی مناسب و ایمن در حی

با توجه به بازگشایی مدارس و رونق گرفتن مهدهاي کودك، ": سید محمد حسین جوادي، مدیرکل اداره کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی اظهار داشت
لذا آموزش جنبه هاي ساده اما مهم . ور و مرور به کودکان نقش موثري داردتعامل هدفمند مربیان مهدهاي کودك و والدین در انتقال مهارت هاي اولیه عب

 ".اثیرگذار می باشدرفتاري کودکان در مسیر عبور و مرور مانند ایست قبل از ورود به خیابان، استفاده از پل هوایی و عبور از محل هاي خط کشی عابر پیاده ت
  .نوزاد و عدم قراردادن آنها در صندلی جلو تاکید کرد جوادي همچنین بر لزوم استفاده والدین از صندلی

نمونه بسیار خوبی از فعالیت هاي دولت در این راستا می باشد که با همکاري سازمان بهزیستی کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی انجام “ همیار پلیس”طرح 
 .تمرکز دارد "پارك ترافیک"گرفته است و بر آموزش ترافیک در مدارس و 

. درصد کاهش داده است 15رویانیان، رییس اداره راهنمایی و رانندگی کشور، اجراي این طرح در نوروز سال گذشته حوادث جاده اي را تا  به گفته سردار محمد
  .کنند در طرح همیار پلیس، شش میلیون کودك در سراسر کشور با پلیس همکاري می

 هاي پلیس براي رانندگی  آشنایی با توصیه

 

 
 دنبال خواهد داشت  اي را به دانستن برخی نکات بسیار ساده و در عین حال مهم درباره سفر، کاهش قابل توجه حوادث تلخ جاده

 :رسد ها براي کاهش این حوادث به اطالع هموطنان گرامی می ترین توصیه اي، برخی از مهم هاي صورت گرفته درباره حوادث جاده لذا با توجه به بررسی
 

دار، قهوه و یا کوال اجتناب کنند زیرا آنها فقط براي مدتی  هاي کافئین گان باید پس از هر دوساعت رانندگی، مدتی استراحت کرده و از مصرف نوشیدنیرانند
 .کنند کوتاه به راننده براي کاهش خستگی کمک می

ها آگاه شوند و تجهیزات ایمنی الزم،  ایط اقلیمی مسیر و مقصد، از طریق رسانهرانندگان قبل از سفر باید اتومبیل خود را از نظر نقص فنی بازدید کرده و از شر
 .پوشاك و خوراك مناسب همراه داشته باشند

از شود بارهاي داخل صندوق عقب و روي باربند را کامالً محکم کرده و از حمل بارهاي سنگین و حجیم، خارج از ابعاد اتومبیل و بیش از حد مج توصیه می
  .نند، همچنین از حمل بارهاي خطرناك نظیر گاز، بنزین، نفت و سایر مواد سوختی و شیمیایی خودداري کنندپرهیز ک
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نشانی، تجهیزات ایمنی ترافیک مانند مثلث احتیاط و چراغ قوه در سفر ضروري است و بهتر است افراد،  هاي اولیه، کپسول آتش به همراه داشتن جعبه کمک
 .همراه داشته باشند مورد نیاز را نیز بهدفترچه بیمه و داروهاي 

 .یابد، در طول سفر، کمربند ایمنی را بسته نگه دارید درصد کاهش می25هاي ناشی از ضربه به سر با استفاده از کمربند ایمنی به میزان  از آنجا که مرگ

آغوش خود در صندلی جلو یا بیرون از صندلی مخصوص کودکان در  ترین محل براي کودکان است، افراد باید از گرفتن کودکان در صندلی عقب اتومبیل ایمن
 .پشت شیشه اتومبیل، خودداري کنند

و کم خوابی،  درصورت مصرف داروهایی که بر هوشیاري و سرعت واکنش شما در رانندگی تأثیر منفی دارند، از رانندگی خودداري کرده و در زمان بروز خستگی
 .تماس بگیرید 115هر گونه تصادف منجر به جرح بالفاصله با اورژانس  رانندگی نکنید و به محض مشاهده

شود مانند خواندن  رانندگان باید هنگام رانندگی فقط به جاده مقابلشان و روي عالئم نصب شده توجه کنند و از انجام کارهایی که باعث حواس پرتی راننده می
 .هاي صوتی خودداري کنند شوند، مانند کولر، بخاري، رادیو و یا سایر سیستم کنترل مینقشه، خوردن و آشامیدن و تنظیم مواردي که در ماشین 

هاي تاریک، سرعت خود را کم کنند و در مواقعی که محل عبور بسته است، مواظب باشند و تالش کنند تا در  خصوص در جاده بهتر است رانندگان در شب، به
 .هنگام رانندگی احساساتی و یا عصبی نشوند

 پرتی در هنگام رانندگی  هاي اجتناب از حواس با راه  شناییآ

  

 
  .کند، پرهیز کنید براي ایمن و هشیار ماندن پشت فرمان ماشین، مهم است که از عواملی که حین رانندگی حواس شما را پرت می

 :اینها هستند کنند، از جمله عواملی که در حین رانندگی حواس شما پرت می

 همراه حرف زدن با تلفن. 

 خوردن یا نوشیدن پشت فرمان. 

 درست کردن مو یا اصالح آرایش صورت. 

 صحبت مداوم با افراد دیگر در ماشین. 

  تماشاي فیلم یا استفاده از دستگاه ناوبري ماشین)ها حتی نقشه(خواندن ،. 

 دي یا راه انداختن دستگاه پخش سی MP3 یا سعی کردن براي تنظیم ایستگاه رادیویی. 
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هایی براي کاهش تصادف به علت صحبت با تلفن همراه هنگام  با توصیهآشنایی 
 رانندگی 

  تلفن همراه یک علت رایج تصادفات رانندگی است

 .ممنوع است "هند فري"بدون استفاده از وسیله   در برخی از کشورها رانندگی در حین استفاده از تلفن همراه

 :ه این نکات را رعایت کنیدبراي کمک به کاهش تصادفات ناشی از تلفن همرا

  استفاده کنید "هند فري"حتی االمکان از گوشی.  
 خواهید به آن پاسخ دهید، تمرکزتان در رانندگی را از دست  تلفن همراه را در جایی از ماشین بگذارید که دم دست باشد، تا هنگامی که می

  .به تلفن پاسخ ندهیددر غیر این صورت بهتر است . ندهید و در معرض تصادف قرار نگیرید
 هاي کارکردي را به خاطر بسپارید تا هنگامی که دارید از تلفن استفاده  گیري سریع و سایر کلید سعی کنید صفحه کلید تلفن، کلید شماره

  .تان را از جاده بردارید کنید، الزم نباشد نگاه می
 ک سنگین، در آب و هواي بد و سایر شرایطی هستید که نیاز به هنگامی که در حال رانندگی در مسیرهاي در دست تعمیر، داراي ترافی

  .توجه کامل شما دارد، با تلفن همراه صحبت نکنید
 ریزي کنید، براي مثال به جاي اینکه هنگام ورود به اتوبان و هنگامی دارید مسیر خود را تعیین   تان را در هنگام رانندگی برنامه هاي تلفن

 .تان قرار گرفتید انجام دهید ن کار را پس از آنکه در خط دلخواهکنید، تلفن بزنید، ای  می

 

 آلودگی هنگام رانندگی  هاي خواب آشنایی با نشانه

 

 
اید یا در جشن تولد مادر زن یا مادر شوهرتان ممکن است، اشکالی ایجاد نکند، اما نه  تان را به تماشاي یک فیلم کودکان برده چرت زدن هنگامی که فرزندان

  .گامی که پشت رل قرار داریدهن

 :اید که بتوانید رانندگی کنید هاي هشداردهنده بیانگر آن است که شما بیش از حد خسته این نشانه

 ها یا پلک زدن مکرر اشکال در تمرکز، سنگین شدن پلک. 
 خیالپردازي یا سرگردانی افکار. 
 اید آوردن رویدادها در چند کیلومتر آخري که رانندگی کرده ها، ناتوانی به یاد هاي ترافیکی یا خروجی نادیده گرفتن نشانه. 
 ها، خمیازه کشیدن، یا اشکال در باال نگهداشتن سر مالیدن چشم. 
 گیرها، یا راندن در فاصله بسیار نزدیک به ماشین جلویی هاي جاده، راندن بر روي سرعت جابجایی میان الین. 
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 ودکان در ماشین هایی درباره نحوه نشاندن ک آشنایی با توصیه

 

 
  .هاي جدیدي را درباره نحوه نشاندن کودکان در ماشین منتشر کرده است آکادمی متخصصان اطفال آمریکا توصیه

ایمنی   صندلیسالگی یا زمانی که به حداکثر وزن و قد مربوط به  2کند که نوزادان و کودکان نوپا را تا  این آکادمی در این خط مشی جدید به والدین توصیه می
 .ها بنشانند در ماشین برسند، در وضعیت روبه عقب در این صندلیکودك 

 booster)"صندلی حامی کودكمتر برسد باید از  سانتی 145سال تا زمانی که قدشان به  12تا  8گوید اغلب کودکان در فاصله سنین  این آکادمی همچنین می
seat) استفاده کنند. 

بنابراین بسیاري از . ماهگی توصیه شده بود 12کیلوگرم و سن  10از صندلی ایمنی کودك دست کم تا رسیدن او به وزن  در اصول راهنماي قبلی استفاده
شود، به صندلی حامی که روي صندلی جلوي ماشین نصب  والدین با رسیدن کودك به یکسالگی او را از صندلی ایمنی که روي صندلی عقب ماشین نصب می

 .ندکرد شود، منتقل می می

شان به سرعت از  خواهند کودك والدین اغلب می": گوید هاي جدید، در یک گزارش فنی ضمیمه خط مشی جدید می دکتر دنیس رابین، نویسنده اصلی توصیه
دود تعیین شده رشدي یک مرحله به مرحله بعدي برسد، اما این عبور باید تنها هنگامی انجام شود که ضروري باشد، یعنی هنگامی که کودك به طور کامل تا ح

 ".براي آن مرحله رسیده باشد

شود، حمایت بهتري از سر، گردن و ستون فقرات نوزادان و نوپایان در هنگام تصادف  به گفته دکتر رابین صندلی ایمنی که کودك در آن رو به عقب قرار داده می
 .کند کند، چرا که نیروي حاصل از تصادف را در همه بدن توزیع می ایجاد می

هاي حامی داراي کمربند ایمنی متناسب با اندازه بدن کودك، بهترین گزینه  نشینند، صندلی به گفته او براي کودکان بزرگتر که رو به جلو روي صندلی می
 .شوند شمرده می

 .تر است هاي ایمنی به شکل رو به عقب ایمن اند که نشستن کودکان نوپا در صندلی داده هاي جدید نشان بررسی

درصد خطر مرگ و جراحت شدید ناشی از تصادف  75سال رو به عقب روي صندلی ایمنی،  2نشان داد که نشستن کودکان تا سن  2007بررسی در سال  یک
 .دهد را کاهش می
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  چه زمانی باید رانندگی را کنار بگذاریم؟

 

 
مراه است، و ممکن است زمان آن فرا رسیده باشد که فرد سالمند رانندگی کنار ها ه افزایش سن با زوال کارکرد شناختی، هماهنگی اعضا، بینایی و سایر مهارت

  .بگذارد

 :گوید که ممکن است دیگر توانایی رانندگی ایمن را نداشته باشند نها می هاي هشداردهنده در سالمندان به آ این نشانه

 گم شدن هنگام رانندگی در مسیرهاي آشنا. 

 ها جدید روي ماشین هاي ها و غرشدگی ظهور خراشیدگی. 

 شدن به خاطر تخلف رانندگی جریمه. 

 تصادف رانندگی یا قرار گرفتن در معرض تصادف. 

 گذرانند، یا مصرف داروهایی که بر رانندگی اثر  توصیه پزشک براي متوقف کردن یا کاهش رانندگی، دچار به مشکالت بهداشتی که بر رانندگی اثر می
 .گذرانند می

 اي هاي جاده رك عالئم رانندگی و سایر نشانهسخت شدن ناگهانی د. 

 رانندگی بسیار سریع یا بسیار کند بدون اینکه دلیل ظاهري وجود داشته باشد. 

  
  

  



رضا فریدون نژاد: گردآوري و تنظیم                                                                            ده    رانندگی حرفه اي و نگهداري از خودرو به زبان سااصول   

 

179  

 

 آشنایی با مراحل معاینه فنی خودرو 

 
 جهت دریافت برگ معاینه فنی خودرو، دارنده خودرو باید به یکی از مراکز معاینه فنی خودرو مراجعه کند 

 :انجام شود   عه، مراحل ذیل باید به ترتیبپس از مراج

بایست قسمت باالي فرم  گیرد و مالک خودرو می پس از ورود به هر یک از مراکز مکانیزه یک برگ فرم تشخیص اصالت خودرو در اختیار مالک خودرو قرار می.1
 .را دقیقاً و با توجه به کارت شناسایی خودرو تکمیل نماید

 .شود دید ظاهري و تشخیص اصالت خودرو هدایت میخودرو را به محل باز .2

حویل ضمن باز نمودن درب موتور فرم تشخیص اصالت و عیوب ظاهري را به همراه اصل کارت شناسایی یا سند خودرو جهت بازدید به کارشناس مربوطه ت .3
 .نماید

 .خواهد رفت 6به مرحله در صورت تأیید خودرو از طرف کارشناس اصالت و امضاء وي بر روي فرم اصالت  .4

خودرو ) هاي(از مرکز مکانیزه خارج شده و پس از رفع ایراد, در صورت عدم تأیید خودرو توسط کارشناس اصالت ضمن تحویل مدارك از کارشناس مربوطه.5
 .مجدداً مراحل باال را تکرار نماید

بت نام توقف نموده با ارائه اصل کارت شناسایی خودرو یا سند ماشین و پرداخت ضمن باز پس گرفتن مدارك خودرو از کارشناس مربوطه در مقابل کیوسک ث .6
نام را تا  رعایت این نکته الزامــی است که کلیه اوراق تحویلی از کیوسک ثبت .هزینه مربوطه جهت انجام تست مکانیزه ثبت نام نموده و رسید دریافت نماید

  آخرین مرحله در اختیار داشته باشد

 :گر کلیه تستهاي مکانیزه مربوط به خودرو را به ترتیب ذیل انجام خواهد دادآزمون - 7.

و نسبت هوا به ) اکسیژن O2 دي اکسید کربن و CO2 ,منواکسیدکربن CO ,هیدروکربن HC گیري گازهاي اندازه(تست گازهاي خروجی از اگزوز .1.7
 سوخت

 هاي جلو تست میزان شدت نور چراغ .2.7

 :ملتست سه گانه شا.3.7

 تست میزان انحراف چرخها 

 تست کمک فنرها 
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 تست ترمزها 

گیرد و مسئول خط معاینه نسبـت به بازرسـی ظاهري  در این مرحله آزمونگر و مالک از اتومبیل خارج شده و خودرو باالي جک و یا چاله سرویس قرار می .4.7
شهایی در خصوص معاینه از مسئول مربوطه بنمایید و مسئول مربوطه موظف است به تواند پرس در ایـن مرحله مالک خودرو می. نماید زیر خـودرو اقدام می

 .طور کامل پاسخ دهد پرسشهاي شما به

 .پرینت نتیجه آزمون را که در یک برگه چاپ شده است از مسئول خط دریافت نماید.8

 .خواهد رفت 14در صورت قبول شدن خودرو در تستهاي مکانیزه به مرحله .9

بایست از مرکز خارج شده و پس از رفع عیب یا عیوب خودرو که توسط  می, درو در یک یک چند مورد از موارد تستهاي مکانیزه مردود شده باشداگر خو.10
هایی جهت  یرگاهبه منظور رفاه شما شهروندان تعم. (ادامه بدهد 13مسئول خط بر روي برگه اعالم نتایج ذکر گردیده، مجدداً به مرکز مراجعه نموده و از مرحله 

 )رفع عیوب جزئی خودرو در هر مرکز تجهیز شده است

مجدداً به مرکز مراجعه نموده و مستقیماً ) رسید مخصوص متقاضی(کیوسک ثبت نام  3پس از رفع عیوب خودرو می بایست با به همراه داشتن رسید شماره .11
خورو و رسید قبلی و پرداخت هزینه بازدید مجدد عملیات ثبت نام را انجام داده، مجدداً ثبت  مقابل کیوسک ثبت نام توقف نموده و با ارائه اصل کارت شناسایی

 .توجه داشته باشید که مراجعه مجدد حتماً باید به همان مرکزي باشد که قبالً مراجعه شده است. مراحل را طی کند 7نام کنید و مجدداً از مرحله 

 .صدور برچسب معاینه توقف نماید سوار اتومبیل خود شده و مقابل کیوسک.12

 .کیوسک ثبت نام جهت صدور کارت و برچسب معاینه تحویل اپراتور مربوطه دهد 3برگ نتیجه آزمون را به همراه کارت شناسایی و یا قبض رسید شماره .13

توجه داشته باشد در صورت قبولی , تحویل گرفته 3پس از صدور کارت و برچسب معاینه آنها را به همراه کارت شناسایی خودرو و یا قبض رسید شماره .14
 .گردد خودرو برگ نتایج آزمون و نیز تشخیص اصالت خودرو نزد مرکز مکانیزه بایگانی می

ك پس از بررسی دقیق کارت و برچسب معاینه فنی و پس از اطمینان از مشخصات آن با مشخصات مندرج در کارت شناسایی خودروي خود مجموعه را تر .15
 .نماید

 اعتبار کارت و برچسب معاینه فنی خودروهاي پالك شخصی و دولتی از تاریخ صدور به مدت یک سال و خودروهاي پالك قرمز از تاریخ صدور  :توجه
 .باشد ماه می 3به مدت 

 :هاي مورد عمل مدارك مورد نیاز و فرم

  مدارك مورد نیاز(اصل کارت یا سند خودرو*( 

 فرم تشخیص عیوب ظاهري Visual chek 

 :نوع خدمات قابل ارائه به مردم
 

 بازدید ظاهري خودرو

 تشخیص اصالت خودرو 
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  خودرو بازبینی فنی اجزاء مختلف 

 صدور کارت و برچسب معاینه فنی خودرو 

  هاي ورودي سالن مراکز مکانیزه معاینه فنی خودرو جهت اطالع ارباب رجوع نصب تابلوهاي راهنما در درب 

   هاي معاینه فنی جهت در اختیار قرار دادن مراجعین انجام تستتدوین بروشورهاي 

 هاي رادیو پیام اعالم ساعات کاري مراکز و سایر موارد ضروري از طریق اطالعیه 

 هاي گروهی جهت اطالع شهروندان تهرانی ارسال کلیه اخبار مهم و قابل توجه جراید و رسانه 

 پاسخگویی حضوري و تلفنی به مراجعین محترم 

 رل دقیق و منظم صندوق پستی ستاد مرکزي معاینه فنی خودروهاي تهران و دریافت نظرات و پیشنهادات مختلف مردمکنت 

 هاي همگانی جهت افزایش رفاه حال مراجعین اقدام جهت نصب تلفن 

 نظرات، پیشنهادات و شکایات ارباب رجوع هاي ارتباط مستقیم نظرات و پیشنهادات جهت جذب نقطه نصب صندوق 

 نجام نظرسنجی از مراجعین در خصوص نحوه عملکرد و برخورد پرسنل فعال در مراکز معاینه فنیا 

 83رسانی معاینه فنی خودرو و تعیین وقت قبلی مراجعین به صورت تلفنی که از مهمترین اقدامات این ستاد در نیمه دوم سال  اندازي پایگاه اطالع راه 
 .بوده است

 88100401: بلیهاي تعیین وقت ق شماره تلفن 

 هاي راهنماي شهروندان قبل از ایام تعطیالت نوروزي تهیه تراکت 

 :مدت زمان انجام کار

ساعته هر خط معاینه فنی  8به این صورت که در کل شیفت کاري . گردد دقیقه زمان صرف می 15گانه معاینه فنی حداکثر  15جهت انجام تمامی مراحل 
  .گیرد خودرو مورد بازبینی فنی قرار می 15یعنی به ازاء هر یک ساعت . نماید خودرو را معاینه فنی 120تواند  می
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 ارتباط رانندگی با شخصیت افراد
   

 شخصیت در رانندگی
اندك  در سال هاي اخیر فرهنگ رانندگی در جامعه ما. حتما این اصطالح را بارها در جمالت دیگران شنیده اید یا خودتون به کار برده اید"فرهنگ رانندگی

در دنیاي امروز، اتومبیل یکی از . اندك نمود پیدا کرده است و از سطح روشنفکر و قانونمند اجتماعی آغاز و بین تمام اقشار اجتماعی، در حال توسعه است
 .روز افزایش می یابد وسایلی است که نیاز انسان را به خود هر لحظه بیشتر و بیشتر می کند و انگیزه برخورداري از آن بین خانواده ها روز به

 
فرصت ممکن،  همه ما خواهان اتومبیل هاي مدل باال و گران قیمت هستیم و در رویاهایمان آن ها را جستجو می کنیم یا دست کم سعی می کنیم تا در اولین

یل زیبا و پیشرفته از جانب خانواده ها به علت سهولت احساس برخورداري از یک اتومب. در حد توانایی خود اتومبیلی تهیه کنیم و تا از رانندگی با آن لذت ببریم
رفته در تصور در رفت و آمد، ایجاد راحتی و رفع سختی و مشکالت تردد به وجود می آید اما جالب است بدانید برخورداري از یک اتومبیل گران قیمت و پیش

این آدم ها افتخار خود را در دارایی . صیت و ارزش اجتماعی خود می دانندبرخی افراد، نوعی افتخار و سربلندي محسوب می شود و اغلب آن را نشانه شخ
در این میان اتومبیل زیبا و گران قیمت ابزار خوبی براي نشان دادن . هایشان می بینند و از طریق آن ها دستاورد موفقیت هاي خود را به رخ دیگران می کشند

در فرهنگ . این که موفقیت و ارزش اجتماعی انسان، تنها صرف داشتن دارایی یا یک اتومبیل گرانقیمت نیستافتخارات این افراد به دیگران می باشد غافل از 
 ..رانندگی و اتومبیل داري، نحوه رانندگی و روش استفاده افراد از اتومبیل است که شخصیت اجتماعی آن ها را رتبه بندي می کند

 
 

زیرا . دم ها، نحوه رانندگی با اتومبیل بیش از ظاهر آن می تواند فرهنگ و سطح اجتماعی فرد را نمایان سازدهمان طور که گفته شد برخالف تصور برخی از آ
در واقع نحوه رانندگی نمونه اي بارز . چگونگی رانندگی با اتومبیل، به خوبی نشان دهنده وجوه مختلف شخصیتی و رفتاري و درك اجتماعی یک انسان می باشد

شماست، چرا که رعایت قانون و مقررات، احترام به حقوق دیگران، کنترل اعصاب فردي در مقابل محرك هاي ترافیکی و میزان پاکیزگی و  از اخالق اجتماعی
اه از گی ناخودآگسالمت اتومبیل و ایجاد فضاي آرام براي سرنشینان و رانندگان دیگر ، همگی نمونه هایی از رفتار اجتماعی راننده است که در هنگام رانند

 .شخصیت واقعی او منعکس می شود و میزان رعایت موارد مختلف اجتماعی توسط وي را مشخص می کند
 

 .رفتارهایی که موجب تخریب شخصیت افراد هنگام رانندگی می شود
 

. ندگی خود نظر دیگران را جلب کنند، سر می زنداخیرا با افزایش توجه افراد به اتومبیل، رفتارهاي جالبی از رانندگانی که سعی دارند و با اتومبیل یا شیوه ران
گذرند،لجبازي با آنها معموال با سرعت و سبقت غیرمجاز و هراس انگیز و انجام حرکات نمایشی در محل هایی که رانندگان معمولی و خانواده دیگران در آن ره

کار نه تنها جذاب و شاهکار نیست بلکه نشانه ضعف فرهنگی و عدم کنترل فردي اما این . دیگر رانندگان، سعی بر جذب افراد خاص و جلب توجه اطرافیان دارند
 .نیز به شمار می رود

 
و همچنین  در هیچ کجاي قوانین رانندگی یا اجتماعی درج نشده است که استفاده از عینک دودي و یا سیستم صوتی پرقدرت با صدایی فراتر از مافوق صوت

عقب خودرو یا المپ هاي غیر مجاز، سرعت و سبقت هاي حادثه آفرین و خطرناك، نصب بوق هاي گوشخراش و استفاده  استفاده از شیشه هاي تیره، پرده
 .عمدي و بی مورد از آنها، اتومبیل و رانندگی افراد را به نوعی هنر و افتخار تبدیل می کند

 
دیگر رانندگان، مسدود کردن راه، سبقت از سمت راست، عدم استفاده از چراغ راهنما،  بوق زدن هاي بی مورد و متوالی، استفاده غیر مجاز از نورباال، لجبازي با

ی، نورباال زدن هاي توقف در محل هاي غیر مجاز یا در عرض خیابان، تجاوز به خط عابرپیاده، عدم رعایت فاصله قانونی با اتومبیل جلویی ، انجام حرکات نمایش
گان دیگر و بیرون انداختن زباله از مواردي هستند که بی توجهی به آن ها نشانه عدم آشنایی با فرهنگ صحیح رانندگی پیاپی، ایجاد وحشت و استرس در رانند

 .و ضعف شخصیتی راننده محسوب می شود
 

رق العاده می پندارند و از شما درست است با انجام این موارد می توان توجه دیگران را به خود جلب کرد، حتی برخی این کارها را شاهکار یا جرات و جسارت خا
فرهنگی و ضعف اخالقی  تعریف و تمجید می کنند اما این توجهات در ذهن افراد قانونگرا و داراي اعتبار اجتماعی بار منفی دارد و در نظر اغلب آدم ها نشانه بی

 .به شمار می آید
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  بگویم تو کیستی روش رانندگی خود را به من نشان ده تا: یک ضرب المثل آلمانی می گوید

 رانندگی چگونه موجب اعتبار اجتماعی می شود؟
 

یگران زیبا و کامل برخالف تصور این افراد، احترام به قانون و مقررات رانندگی و رعایت آن ها، نوعی هنر و خودنمایی است که شخصیت این رانندگان را نزد د
. موجب بروز اشتباهات متعددي از ما می شود که جوانب مختلف رفتاري را خدشه دار می کند عدم توجه به فرهنگ رانندگی. جلوه می دهد و معتبر می سازد

عدم رعایت حقوق دیگر . مثال فردي که به قانون و مقررات رانندگی توجه نمی کند، از ضعف فرهنگی و تربیت غلط اجتماعی خود نشان به میان آورده است
وحشت و اضطراب در بین دیگران نشانه خشونت و بدرفتاري فرد می باشد و او را شخصی گستاخ و متجاوز معرفی می رانندگان و تجاوز به حریم آنها یا ایجاد 

ما باید این باور را در ذهن خود بپرورانیم که از عدم رعایت قانون و . رانندگی، در دوجمله یعنی رعایت قانون مقررات و رعایت حقوق و حریم دیگران. کند
چراکه با این کار تنها شخصیت ما نزد دیگران تضعیف . و رانندگی نمی توان براي نمایش توانمندي ها و استعدادهاي نهفته خود استفاده کرد  مقررات راهنمایی

 .می شود و موجب ترویج و توسعه فرهنگ غلط رانندگی در بین اطرافیان و اعضاي خانواده خود می شویم
 

 رانندگی سالم
 

نندگی همچنان شخصیت واالي خود را در نزد اطرافیان حفظ کنید، سعی نمایید با متانت رانندگی کنید، بر اعصاب خود مسلط باشید و اگر می خواهید هنگام را
 رعایت کنید و نسبت به محرك هاي ترافیکی و رانندگی ضعیف دیگران واکنش نشان ندهید، تا آن جا که امکان دارد از بوق زدن اجتناب کنید، فاصله مجاز را

بی مورد از آن ها  بدون در نظر گرفتن موقعیت اتومبیل هاي جلویی براي آن ها پیاپی چراغ نورباال نزنید، وضعیت و موقعیت اتومبیل هاي دیگر را درك کنید و
از خودرو چیزي به خارج نیندازید، توقع نداشته باشید تا به خواسته شما عمل کنند، اتومبیل خود را تمیز، خوشبو و سالم نگاه دارید، هنگام حرکت و رانندگی 

به عالیم راهنمایی و سیگار نکشید و با تلفن همراه صحبت نکنید، به رانندگان دیگر توهین و لجبازي نکنید،سد راه دیگران نشوید، از سرعت مجاز تجاوز نکنید، 
ر حد نرمال نگاه دارید و موجب آزار دیگران نشوید، به گونه اي رانندگی و ماموران توجه کنید و به آن ها احترام بگذارید، صداي سیستم صوتی خود را د

در هنگام رانندگی پیوسته به یاد داشته باشیدکه رانندگی سالم، نشان دهنده پرستیژ باال و . رانندگی کنید که سرنشینان احساس امنیت و آرامش کنند
 شخصیت ارزشمند است، نه اتومبیل گران قیمت و مد

 خالق و رانندگی آشنایی با رابطه ا
 

هاي  معناداري وجود دارد به این معنی که با شناخت ویژگی  هاي شخصیتی مختلف و رفتارهاي رانندگی افراد رابطه نتایج یک پژوهش نشان داد که میان تیپ
  .بینی است شخصیتی هر فرد، رفتار غالب او در رانندگی قابل پیش

العاده مهمی در زمینه تاثیرات  تواند حاوي تلویحات فوق کند، می کند که زندگی می فرد به همان طریق رانندگی میشعار معروف تیلمن وهابز، مبنی بر اینکه یک 
از جمله مسایل و مشکالتی که امروزه، تمامیت جسمی و آسایش عموم مردم را در شهرهاي بزرگ به . هاي شخصیتی بر رفتار رانندگی باشد ناپذیر ویژگی اجتناب

 .ته، مساله وقوع و افزایش آمار جرایم ناشی از تخلفات رانندگی استمخاطره انداخ

بینی رفتارهاي رانندگان بر اساس  در همین راستا پژوهشی به پیش. بر این اساس ضرورت بررسی عوامل مختلف این معضل اجتماعی بر کسی پوشیده نیست
پرداخته » گشودگی به تجربه«و » گرایی روان رنجوري برون«، »شناسی وظیفه»و » فقتوا«، »روان رنجوري«ي  مشخصه 5شان با تاکید بر  هاي شخصیت ویژگی

 .است

 کنند تر بیشتر تخلف می خواه افراد هیجان

هاي سواري در استان اردبیل انجام شده است، نشان داد سن و تعداد  هاي سنگین و ماشین موتور سیکلت، ماشین  راننده 160نتایج این مطالعه که بر روي 
ي معناداري وجود دارد و بین نمره کل هیجان خواهی و رفتار پر  رابطه) ها، اشتباهات، تخلفات عمدي و تخلفات غیر عمدي لغزش(صادفات با رفتار رانندگی ت
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نکه مرتکب لغزش، خطا و خطر رانندگی نیز رابطه مثبت و معناداري موجود است به این معنی که هر چه نمره هیجان خواهی افراد باالتر رفته است احتمال ای
 .تخلف در رانندگی شوند بیشتر است

جویی و خودپسندي همراه است و رانندگانی که تخلفات بیشتري دارند طبیعتا باید  روان رنجوري با صفاتی مثل اضطراب، تکانشوري، عواطف منفی، انتقام
آور نیست که قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را زیر  جانی کمتري داشته و تعجبپس این دسته از افراد سازگاري هی. هاي مذکور در آنها بیشتر باشد ویژگی

 .پا بگذارند

 کنند ها کمتر تخلف می شناس وظیفه

ي معکوس وجود دارد و این بدان معناست که هر چه ویژگی شخصیتی  شناس رابطه پژوهش حاضر نشان داد که بین رفتار رانندگی و عامل شخصیتی وظیفه
هایی چون نظم و ترتیب، تمایل به پیشرفت،  عامل وظیفه شناسی با ویژگی. آید تر می شناس در افراد بیشتر باشد احتمال انجام رفتار پرخطر رانندگی پایین هوظیف

کنند، داراي ویژگی  سب میي باالتري ک بنابراین کسانی که در این عامل نمره. نگري و خوش قولی همراه است داري، محتاط بودن، درستکاري، آینده خویشتن
 .رود که قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند فوق هستند و از آنها انتظار می

افرادي که از عامل توافق پذیري . ي معکوس وجود دارد نتایج این تحقیق همچنین حاکی از آن است که بین ویژگی شخصیتی توافق و رفتار رانندگی رابطه
رود این افراد رفتارهاي  بنابراین انتظارمی. شود وردارند رفتارهاي تکانشوري زیاد، تحریک پذیري باال و ثبات هیجانی کمتري در آنها مشاهده میپایینی برخ

ي  دیگر رابطهگرایی و گشودگی به تجربه از یک طرف و رفتار رانندگی از طرف  مخاطره آمیز بیشتري داشته باشند، در این تحقیق بین عامل شخصیتی برون
 .معناداري به دست نیامد

این بدان معناست که رانندگان جوان فاقد دانش الزم هستند و این امر . همچنین نتایج این بررسی ارتباط منفی و معکوس بین سن با رفتار رانندگی را نشان داد
 .هاي غیر ضروري براي آنها ایجاد کند ممکن است خطرات و تصادف

داري نشان داد که این بدان معناست که افرادي که تصادفات بیشتري دارند  ي مثبت و معنی ن تعداد تصادفات با تخلفات رانندگی رابطهنتایج این پژوهش بی
 .دهند تخلفات رانندگی بیشتري نسبت به بقیه از خود نشان می

ي بیشتري از سایر رانندگان در رفتار رانندگی و هیجان خواهی  ان نمرهاین پژوهش در بررسی رابطه بین نوع خودرو با رفتار رانندگی اثبات کرد که موتور سوار
 .وردند بدست آ

بینی  توان رفتارهاي پر خطر رانندگی را پیش هاي شخصیتی دیگر می نتایج این پژوهش حاکی از آن است که با استفاده از سازه هیجان خواهی و برخی از ویژگی
تواند به کاهش تخلفات  هاي کنترل شده می خواهی در محیط جویی و هیجان هاي تجربه ش تجربه رانندگی و ارضاء انگیزهرسد که افزای بنابراین به نظر می. کرد

 .رانندگی کمک کند

ندگی توانند رفتار ران شناسی و همچنین هیجان خواهی می هاي شخصیتی روان رنجوري، توافق و وظیفه به طور کلی نتایج این تحقیق حاوي این بود که ویژگی
 .را به طور معناداري پیش بینی کنند اما برون گرایی و گشودگی به تجربه با رفتار رانندگی ارتباطی ندارد

می دانشگاه این پژوهش حاصل طرح تحقیقاتی دکتر نادر حاجلو عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی، جابر علیزاده گورادل کارشناس ارشد روانشناس عمو
کارشناس روانشناسی عمومی، اسماعیل شیري کارشناس ارشد روانشناسی بالینی کودك و علی احمدیان کارشناس ارشد روان شناسی  تبریز، جواد هاشمی

 .بالینی است
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 آشنایی با رانندگی تهاجمی 

  .کنند لی روانی محسوب میوجود دارد که برخی از روانشناسان آن را اختال (road rage) "اي خشم جاده"شکلی افراطی از رانندگی تهاجمی به نام 

ادبانه، ناسراگویی و رانندگی  هاي بی این رفتار ممکن است با ژست. رفتار خشمگینانه یا تهاجمی راننده اتومبیل یا وسیله نقلیه دیگر است "اي خشم جاده"
 از روي عمد باشد احتیاط و خطرناك بی

 .مکن است به مجروح شدن و حتی مرگ افراد ختم شودنتیجه این نوع رانندگی تصادف و دعوا و زد و خورد است که م

 Intermittent "اختالل انفجاري متناوب"کنند که  روانپزشکان رفتارهایی را که با این نوع رانندگی همراه هستند، نتیجه یک بیماري روانی محسوب می
explosive disorder شود نامیده می. 

 .شود که به طور واضح با متناسب با موقعیتی که فرد در آن قرار دارد نیست آمیز مشخص می تهاجمی و خشونتاین اختالل روانی با حمالت مکرر رفتارهاي  
 .حمالت انفجاري عصبانیت که با پرتاب اشیا همراه است، بروز کند   اي، خشونت خانگی و جاده  این اختالل ممکن است با خشم

 .دانند عوامل محیطی و هم عوامل وراثتی را در ایجاد آن دخیل می علت این عارضه تا به حال دقیقا روشن نیست اما هم 

سابقه سوءمصرف مواد روانگردان، قرار داشتن در سنین نوجوانی و    افزایند شامل داشتن سابقه اختالل روانی دیگر،  عواملی که خطر ابتال به این اختالل را می
 .استجوانی، مرد بودن، و سابقه سوءاستفاده جسمی در کودکی 

هاي متفاوتی وجود داشته است و هنوز در این مورد اتفاق نظري  به خودي خود یک اختالل روانی روانی است یا نه دیدگاه  "اي خشم جاده"   اما در مورد اینکه
 .وجود ندارد

 :اي اینها هستند عالئم شایع خشم جاده

  ها سپر کردن با سایر ماشینرانندگی تهاجمی، شامل سرعت گرفتن ناگهانی، ترمز کردن، و سپر به.  
 هاي دیگر سبقت گرفتن ماشین جاده را گرفتن و مانع شدن عامدانه از.  
 به صدا درآوردن بوق ماشین به صورتی آزارنده و تهدیدآمیز.  
 چراغ زدن زیاد.  
 هاي توقف ها و محل گرانه در پارکینگ داد و بیداد کردن یا نشان دادن رفتارهاي اخالل.  
 هاي در هر دو خط جاده سرعت بسیار زیاد در وسط جاده براي ترساندن راننده رانندگی با.  
 ادبانه هاي بی دادن ژست نشان.  
 ناسزاگویی و تهدید کالمی.  
 ها  زدن به سایر ماشین.  
 هاي دیگر خارج شدن از ماشین براي دعوا کردن، از جمله ضربه زدن به ماشین.  
 دیگر براي آسیب زدن به آنهاهاي  پرتاب کردن اشیا به سمت ماشین. 

میلیون  16حدود    تخمین زده است که 2006شد، و یک بررسی در سال  تر از حدي است که تصور می ها در آمریکا نشان داده است که این عارضه شایع بررسی
 .آمریکایی به آن مبتال هستند

وب باشد، بر حسب خصوصیات بیمار ممکن است دارودرمانی یا رواندرمانی گروهی یا فردي اگر رانندگی تهاجمی فرد نمودي از ابتالي او به اختالل انفجاري متنا
 .یا ترکیبی از هر دو تجویز شود
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 -درمانی این بیماران نیز شناخت شیوه معمول روان.شود در دارودرمانی این افراد نیز از داروهاي ضدافسردگی، ضداضطراب،و پایدارکننده خلق استفاده می 
 .آموزد چگونه خشم خود را مهار کنند و پاسخ نامناسب با شرایط محیطی از خود بروز ندهند که به آنها می  نی استرفتاردرما

در ضمن به یاد داشته باشید که رفتاري که . رو شدید، بهترین کار این است هشیارانه از واکنش نشان دادن به او خودداري کنید اي روبه اگر با چنین راننده 
 .عمدي به نظر برسد، ممکن است صرفا یک اشتباه رانندگی باشدممکن است 

اند، اما تنها تعداد معدودي از آنها  کنند که رانندگان دیگر با ماشین آنها سپر به سپر کرده یک بررسی نشان میدهد که درصد زیادي از رانندگان گزارش می
 .اند پذیرند که خودشان هم با دیگران چنین رفتاري داشته می

نباید بگذارید رانندگی به مسابقه . ر رفتار تهاجمی راننده دیگر عامدانه است، بهترین کار این است که از تماس چشمی با او اجتناب کنید و به راه خود برویداگ
 .بدل شود

 !؟که نه براي خودمان ونه براي دیگران مشکل درست نکنیم رانندگی کنیمچگونه 

کسی که با سرعت غیر .افرادي که مقرارت راهنمایی ورانندگی را زیر پا میگذارند از لحاظ روحی وروانی مشکل دارند طبق آخرین اظهار نظر روانشناسان 

  .بنا براین چگونه باید رفتار کرد .مجاز حرکت میکند نه تنها براي خودش بلکه براي دیگران نیز خطر ساز میشود 

  .با آرامش وبا برنامه ریزي از منزل خازج شوید  -1

شته حتما قبل از حرکت خودرو را بازدید کنید وقبل از روشن نمودن خودرو ضمن بستن کمربند ایمنی آینه ها را نیز تنظیم کنید تا دید کور ندا -2

  .باشید 

زیاد است بنابراین  سعی کنید کمی زودتر از مبدا حرکت کنید وبدانید که احتمال اینکه در چنین روزهایی شما به گره هاي ترافیکی برخورد میکنید -3

کس حتما باید با حوصله باشید وگرنه با یک حرکت اشتباه دیگران شما فشار خونتان افزایش میابد واین افزایش فشار خون باعث میشود که شما ع

  .العمل سریعتري داشته باشید 

  رعایت فاصله را با خودروهاي جلویی  -4

درحین رانندگی حق صحبت کردن وآشامیدن وسیگار کشیدن ویا با گوشی موبایل حرف زدن  قوانین راهنمایی ورانندگی شما 149طبق ماده  -5

  .ممنوع است ودر حین حرکت انجام دادن این رفتارهاتخلف محسوب میشود در ضمن حادثه ساز نیز میباشد 

  .سعی کنید مسیري را انتخاب کنید که بار ترافیکی آن سبکتر است  - 6
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  ه مشخصاتی دارد؟راننده پرخاشگر کیست و چ

رانندگان عصبانی از زمره کسانی هستند که بیشترین وقت خود را در این  .پرخاشگري اجتماعی، رضایت شهروندان را کاسته و چهره شهر را زشت می کند
رانندگان را ناخواسته درگیر عصبانیت  شهرنشینی و متغیرهاي مربوط به آن، .جنگ و گریز تباه می کنند و بی آنکه خود بدانند درگیر نبردي بیهوده می گردند

 .و پرخاشگري می کند

 :راننده پرخاشگر کسی است که به رفتارهاي زیر متوسل می شود

 تغییر مسیر ناگهانی و خطرناك. 

 سبقت غیرمجاز از اتومبیل مقابل. 

 عدم رعایت فاصله طولی با اتومبیل جلویی. 

 توهین، نعره کشیدن و رفتارهاي ناپسند. 

 اي زائد و مکرربوق زدن ه. 

 استفاده از نور باال براي تنبیه راننده مقابل. 

 حرکت سریع، تعقیب و گریز اتومبیل دیگر. 

 ا و غیر مجاز در کوچه و معابر سرعت هاي نابج. 

 مانور و تغییر مسیر به طور مکرر. 

 اشغال طوالنی خط سرعت به قصد تنبیه راننده پشت سر. 

 نه جادهانحراف از مسیر اصلی و حرکت در شا. 

 عبور از خط مقابل براي رهایی از ترافیک. 

  دعوت از راننده دیگر به ایستادن براي بحث و جدل. 

 رفتارهاي تهاجمی: 

 سیله نقلیه رفتارهاي تهاجمی در رانندگی به آن دسته از رانندگی اطالق می شود که راننده متأثر از سلطه احساسات و هیجانات نامتعادل و نامعتدل، و
 .به طور ناامن و خالف مقررات هدایت می نمایدخود را 

 به عبارت دیگر رفتارهاي تهاجمی آمیزه اي از تکامل تدریجی شناخت هاي حاصل از چگونگی قرار گرفتن پشت فرمان اتومبیل و تبلور رفتارهاي 
 .کالمی و غیرکالمی بزرگسال خویش هنگام رانندگی آشنا می شوند

 مؤلفه اصلی است3ا آزردگی هیجانی در رانندگی متأثر از هیجان زدگی یا هیجان خواهی و ی: 
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 وجود خصیصه هاي شخصیتی ناشکیبا، بی قراري و بی دقتی در امور. 

 قدرت طلبی و زورمداري. 

  جاده اي(بی پروایی و یاغی گراي خیابانی( 

  فرهنگ رانندگی 
 

می خواهم خودم را با خودرو به «رانندگی در ایران یعنی . شود قی میتل )فردي(است، ولی در ایران یک امر » جمعی«رانندگی در دنیا، یک امر 
هر فضاي خالی که پیدا شد باید زودتر از دیگران آن را پر ... من هستند و من نباید از رقبا عقب بمانم» رقیب«پس رانندگان دیگر، . »مقصدم برسانم

به محل   از افراد خود را کشته یا مجروح کند، چون می خواهد و بیشتر هزار نفرسی   حدود شاید فقط در کشور ما باشد که یک ملت هر ساله، .کنم
هاي رانندگی حفر شده و دست کم پانزده  تنها در دوران پس از انقالب، دست کم هفتصد هزار قبر براي کشته. کار، مهمانی، خرید و یا مسافرت برود

  ...عمر را بر روي تخت و یا ویلچر بگذراننداند که شماري از آنان باید باقی  میلیون نفر مجروح شده
 

همه قشرها از وزیر، وکیل و استاد دانشگاه گرفته تا ورزشکار، بازیگر، . تصادف است, یکی از تنها مواردي که ممکن است براي هر فردي اتفاق بیفتد
  .نشینند کارمند و کارگر هر از چندگاهی به سوگ یکی از همکاران خود می

 
هاي  را چه شده است که یکی از بی فرهنگ ترین مردم دنیا در رانندگی از آب درآمده ایم، به گونه اي که در کنار معرفی جاذبه به راستی ما

هاي راهنماي جهانگردان است؟ مگر  هاي جدایی ناپذیر کتابچه یکی از بخش» هشدار جدي نسبت به رانندگی خطرناك ایرانیان«گردشگري در ایران، 
دار در اینترنت با  کنیم که فیلم رانندگی و نیز نحوه عبور عابران در ایران، تبدیل به یکی از انواع کلیپ هاي پربیننده و خنده ندگی میما چگونه ران

 ایم؟ هر چه هست ما اصالح ناشدنی نیستیم، وگرنه ایستادن خودروها در پشت خط را یکجا به حراج گذاشته صدها هزار بیننده شده و آبروي ایرانی
   . ...عابر پیاده و نیز بستن کمربند ایمنی، امروز در میان ما فراگیر نشده بود

  
  ...، نادرست معنا شده است»رانندگی«رسد، یک عامل اساسی که چنین ما را گرفتار کرده، این است که در ایران اساسا از آغاز کلمه  به نظر می

می خواهم خودم را با خودرو به «رانندگی در ایران یعنی . شود تلقی می» فردي«یک امر  است، ولی در ایران» جمعی«رانندگی در دنیا، یک امر 
هر فضاي خالی که پیدا شد باید زودتر از دیگران آن را پر ... من هستند و من نباید از رقبا عقب بمانم» رقیب«پس رانندگان دیگر، . »مقصدم برسانم

رفتن از هر راه ممکن نه از راه تعیین «؛ یعنی »شود اندن خودرو یا موتور در اولین فضایی که خالی میچپ«چنین است که رانندگی ایرانی، یعنی  .کنم
  :؛ حاصل این نوع رانندگی چنین تصویري است»شده

 
. او» رنگیز«رساند نه به اصطالح  است که راننده را به مقصد می این جریان عبور و مرور. نوعی مشارکت در یک امر جمعی است رانندگی صحیح

است؛ » هدایت خودرو خود در جاي صحیح در بین خودروهاي دیگر«که نوعی مشارکت در یک امر جمعی است، به معناي » رانندگی صحیح«
  ...شود یا نه، تأثیري در نحوه رانندگی درست ندارد بنابراین، این که خودرو فرد در بین دو خودرو جلویی جا می

ه رانندگی حاکم باشد، یعنی هر کس پیش از آنکه به رسیدن به مقصدش بیندیشد، به دنبال مشارکت در حرکت اي این نگرش ب وقتی در جامعه
  :دهد جمعی خودروها باشد، این نظم در عمل چنین خود را نشان می

 
  :با این روش

  .شود سرعت حرکت خودروها چند برابر می.1
  .یابد احتمال برخورد اتومبیل ها به شدت کاهش می .2
  .کنند در صورت تصادف، با توجه به مسیر خالی در دو طرف، خودروهاي پلیس و آمبوالنس به سرعت به محل رسیده راه را باز می .3
  .آید در صورت پنچر شدن یا خرابی یک ماشین، به دلیل وجود فضاي کافی راه بندان پدید نمی .4
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دیگر الزم نیست که آنان در هر لحظه چهار طرف را مراقبت کنند تا مبادا سپر یا آینه . کنند از همه مهمتر، رانندگان با اعصاب راحت رانندگی می .5
  . ...اتومبیل کناري به اتومبیلشان برخورد کند یا از عقب کسی به آنها بزند

 
و خالی بودن باند کناري، او را به  گیرد خواهد در بزرگراه به راست بپیچد، از صدها متر جلوتر در مسیر تعیین شده قرار می همچنین کسی که می

  .کشاند قانون شکنی نمی
 

وقتی بناست چند صد هزار یا چند میلیون نفر در ساعت معینی به سر کار بروند، خود به خود ازدحام . ترافیک در همه شهرهاي بزرگ دنیا وجود دارد
است اما در شهري مثل » دیرکرد«است که در کالن شهرها ترافیک باعث  آید؛ اما تفاوت ترافیک شهرهاي بزرگ دنیا با ترافیک تهران این پدید می

  ...هم هست» خرد شدن اعصاب«و » کالفگی«تهران چون رانندگی یک امر فردي است نه جمعی، ترافیک فقط موجب تأخیر نیست، موجب 
 

 اما پرسش مهم این است که براي اصالح وضع موجود عمال از کجا باید آغاز کرد؟ 
روشن شدن مطلب باید توجه کرد که رانندگی ایرانی، اصطالحات خاصی هم به دنبال آورده است که در کتاب هاي آموزش رانندگی هیچ براي 

به دلیل . یعنی جلوي دیگري را بگیر تا خودت بتوانی بروي» راه گرفتن«. »رد کردن«و یا » راه گرفتن«؛ اصطالحاتی مانند »وجود ندارد«کشوري اصال 
توانیم وسیله نقلیه خود را جلوتر و جلوتر ببریم تا خودرو  مجبوریم تا می) مثال قانون حق تقدم هنگام گردش به چپ(اي مقررات در ایران  ارهنبود پ

ار اتومبیل بریم که خودرو خود را از فاصله بسیار نزدیک از کن را وقتی به کار می» رد کردن«همچنین .اي جز راه دادن به ما نداشته باشد مقابل چاره
نزدیک شدن «که مختص به رانندگی ماست، معناي » رد کردن«و » راه گرفتن«پس در هر دو اصطالح . دهیم هاي دیگر یا پاي یک عابر عبور می

اساسا : توان در ایران رانندگی کرد؟ نکته اصلی اینجاست نمی» رد کردن«و » راه گرفتن»حال چرا بدون .نهفته است» شدید به خودروها یا عابران
اگر راننده سپرش را از یک میلیمتري . که عنصري بسیار اساسی در رانندگی است، در کشور ما هیچ جایگاه و تعریف مشخصی ندارد» رعایت فاصله«

وقتی یک  زانوي عابر رد کند، تخلفی مرتکب نشده؛ اگر پشت چراغ قرمز اتومبیل ها پنج سانتیمتر از هم فاصله داشته باشند، قانون رعایت شده؛
باید حتما به . کند، خالف قانون مرتکب نشده و عمال تخلف به شمار نمی رود سانتیمتر در پشت سر یک خودرو حرکت می 30موتورسیکلت با فاصله 

از همان کلی گویی را رعایت کنند، ولی این » فاصله ایمن»البته بنا بر قانون رانندگان موظفند .تا اتفاقی افتاده باشد» بخورد و صدا بدهد«اصطالح 
آید، زیرا همه عادت کرده ایم چفت  هایی است که مصادیقش نه تعریف و نه به مردم آموزش داده شده است و نه رعایت نکردن آن به چشم کسی می

اده شده و چگونه براي اینکه ببینیم جزییات رعایت فاصله چگونه در دیگر کشورها یک به یک به رانندگان آموزش د...در چفت یکدیگر حرکت کنیم
کند،  وقتی سرویس مدرسه براي پیاده و سوار کردن دانش آموزان توقف می.هایی در اینجا آورده شود شود، مناسب است نمونه اعمال قانون می

ون حتی تخطی از این قان). عکس زیر از آیین نامه رانندگی یک کشور خارجی است(متري هستند  20خودروهاي پشت سر موظف به رعایت فاصله 
  .دالر جریمه، تعلیق گواهینامه براي شش ماه را در پی دارد 400براي نخستین بار، عالوه بر 

 
ن خطوط بنا بر آنچه گفته شد، نقطه آغاز اصالح رانندگی در ایران، آموزش فاصله گرفتن از یکدیگر است؛ چه فاصله خودرو از خودرو که با حرکت بی

  . ...ابر و خودرو از یکدیگر، و چه فاصله گرفتن از خودروهاي امدادشود و چه فاصله گرفتن ع حاصل می
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 چگونه بر ترس خود در رانندگی غلبه کنیم 

مشکل زمانی رخ می دهد که . تمامی کسانیکه پشت رول نشسته اند و تجربه رانندگی دارند، تجربه قرار گرفتن در موقعیت هاي شدید ترافیکی را هم دارند
نگرانی از رانندگی لحظه اي است و می تواند به آسانی و با عزمی راسخ و حمایت عاطفی بر آن غلبه . پیوسته در زمان هاي متوالی ادامه یابد نگرانی به صورت

   .کرد

نندگی به شکل اضطراب از را. حس نگرانی یک مکانیسم دفاعی است و کمک می کند که فرد در برابر خطر بالقوه اقدام کند و کارهاي خطرناك انجام ندهد
رد مناسب راننده فطري و عالی آن به این صورت است که از شما محافظت کند اما وقتی به شکل حمالت هراس انگیز در هنگام رانندگی بروز نماید مانع از عملک

  .می شود
نگام راندن خودرو ناگهان دستپاچه و نگران می اضطراب در هنگام رانندگی به عنوان کسالت و بیماري محسوب نمی شود، بلکه وضیعتی است که راننده در ه

  .شود تا اندازه اي که در حالت هاي افراطی به حد مرگ نیز می رسد
 نشانه هاي اضطراب از رانندگی 

رخ می دهد که  مشکل زمانی. تمامی کسانیکه پشت رول نشسته اند و تجربه رانندگی دارند، تجربه قرار گرفتن در موقعیت هاي شدید ترافیکی را هم دارند
نگرانی از رانندگی لحظه اي است و می تواند به آسانی و با عزمی راسخ و حمایت عاطفی بر آن غلبه . نگرانی به صورت پیوسته در زمان هاي متوالی ادامه یابد

  .کرد
 

هاي مربوط به اضطراب از رانندگی شامل عوامل  بعضی از ترس. موقعیت هاي گوناگونی وجود دارند که ممکن است حمالت نگرانی هنگام رانندگی تحریک شود
  :ذیل هستند

 گرفتار شدن در ترافیک 
 از جلو یا عقب به خودرو ضربه زدن 

 در بزرگ راه رانندگی کردن 
 بر روي پل رانندگی کردن 

 ترس از مکان هاي بسته 
 ترس از رخ دادن یک حادثه 

ار شوند و از اضطراب در حین رانندگی رنج می برند معموال کف دست هایشان به شدت عرق می کند، این گونه افراد هنگامیکه در موقعیت هاي دشواري گرفت
این عالئم فیزیکی باعث می شود تا خودروسازان حس . قلب شان به سرعت می زند، لرزش دست یا سرگیجه دارند و گاهی اوقات امکان دارد که گریه هم بکنند

  .باشند و سرانجام این حالت باعث می شود تا نگرانی از رانندگی افزایش یابداضطراب بیش تري از رانندگی داشته 
 

  دالیل اضطراب در رانندگی
حتی در موقعیت هایی که شخص دیگري به جاي آن ها رانندگی می کند . بررسی ها نشان می دهد که دالیل متعددي براي اضطراب هنگام رانندگی وجود دارد

  .این حس همچنان وجود دارد
طر تصادف متخصصان می گویند کسانی که چنین اضطرابی در خود دارند ایمن ترین افراد در جامعه هستند، حس نگرانی کمک می کند تا هوشیارتر شویم و خ

  .و رخ دادن حادثه نسبت به دیگران کاهش یابد
رسد باید فرد خود را در لحظه حال تصور کرده و روحیه مثبت خود را براي کنترل نگرانی و اضطراب بهتر است بیش از آنکه این حس به مرز غیرقابل کنترل ب

به . ترس ممکن است که واقعی نباشد اما انتظار از ترس قطعا واقعی است و تحمل کردنش سخت است. نگرانی چیزي جز پیش بینی از ترس نبست. افزایش دهد
  .بگذارید که نفس تان جاري باشد. جربه حرکت دادن خودرویتان لذت ببریداز ت. خودروهایی که در روبه رویتان قرار گرفته نگاهی بیندازید

نظرتان تغییر براي جلوگیري از اضطراب و کاهش این حس راه حل و تکنیک هایی جود دارد که شاید به ظاهر نامعقول به نظر بیاید ولی با آزمایش کردن آن 
  .خواهد کرد

 
یلی در حال رانندگی هستید، در مکان هایی که بیش تر شما از آن هراس دارید ناگهان احساس گرما می کنید و تصور کنید در بزرگراه یا برروي یک پل طو
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  .دست و پاي شما از ترسگرم می شود، دست شما شروع به لرزش کرده و کف دست عرق می کند
، مثال اگر دست شما به لرزش افتاده با تشخیص دادن این .شد لحضه اي که احساس اضطراب را تشخیص دادید با تالش خوداگاهانه این وضعیت بدتر خواهد

  .حس، لرزش دستان شما بیش تر می شود و این حالت اوضاع را وخیم تر میکند و شدت نگرانی و اضطراب شما افزایش خواهد یافت
 

اگر احساس کردید که می خواهیدجیغ بکشید . ر خواهد کرداگر ترسیدید و عصبی شدید و به طور خودآگاه به این وضعیت تکیه کنید، این حالت وضعیت را بدت
  .خودتان را آرام کنید و به طور خودآگاه بر سر چیزي فریاد بکشید

 در زمان حال باقی بمانید و از تبدیل کردن آن به نگرانی و. آنچه اتفاق می افتد این است که احساساتان را کنترل کنید تا از وخیم شدن اوضاع جلوگیري کنید
  .این تکنیک به آرام سازي شما کمک خواهد کرد و مانع از اضطراب هنگام رانندگی می شود. هراس خودداري کنید

 
رانندگی آرام نگه نگرانی رانندگی به راحتی قابل پیش گیري است، به شرط آنکه شما این قدرت را داشته باشیدتا خونسرد باقی بمانید و اعصاب تان را هنگام 

  .دارید
 
؛ این کار مهمترین وظیفه اي است که باید انجام شود تا از نگرانی هنگام .نده باید خود را ارزیابی کند تا بداند که چه عواملی در ایشان نگرانی بوجود می آوردران

شما را بر غلبه کردن بر این نگرانی  وقتی براي نخستین بار عامل اضطراب شناخته شد و مورد ارزیابی قرار گرفت، روان شناس می تواند. رانندگی رهایی یابید
  .راهنمایی کند

 
مطالعات نشان داده است که احساس راحتی داشتن . هنگام رانندگی ضروري است که در خودروتان احساس راحتی کنید: به خودتان احساس آرامش بدهید

چنین مطمئن باشید که شما همه وسایل الزم را به هنگام گرفتاري در سطوح نگرانی را تا اندازه بسیار زیادي به خصوص در مواقع رانندگی کاهش می دهد هم
حمل کردن یک تایر یدکی در خودرتان، جعبه کمک هاي اولیه، مقداري غذا، . ترافیک براي ساعت هاي متوالی یا مواجهه با نقص فنی یاحادثه به همراه دارید

  .یت هاي ناگوار غلبه پیدا کنیدآب و شکالت می تواند به شما حسی از امنیت بدهد تا بر موقع
 

از همراهان همراه با خانواده یا دوستان خود در خودرو خود نشسته و مشغول رانندگی هستید، شما براي رهایی از اضطراب و رسیدن به آرامش می توانید 
. ند تا بر نگرانی و اضطراب از رانندگی غلبه نماییدبخواهید که با شما صحبت کنند، صحبت کردن با شخص دیگر می تواند آرام بخش باشد و به شما کمک ک

   .همچنین اعتماد به نفس شما را در رانندگی افزایش می دهد

  

  

  

  

  

  

  

  

 



رضا فریدون نژاد: گردآوري و تنظیم                                                                            ده    رانندگی حرفه اي و نگهداري از خودرو به زبان سااصول   

 

192  

 

  مشخصه یک راننده خوب و حرفه اي  100
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  روش هاي پیش گیري از سرقت خودرو
  

  :ایمنی عمومی           
ه اما بهتر است از قفل پدالی که ایمنی بیشتري دارد استفاد. از این سه غالباً قفل فرمان استفاده می شود :، قفل پدال، قفل ترمز دستیبزرگقفل فرمان .1

 .کنید

 .چون سارقان در کمتر از یک دقیقه اتومبیل را سرقت می کنند. در هنگام ترك اتومبیل، حتی براي چند دقیقه، حتماً از قفل هاي باال استفاده کنید :نکته

پایین دست چپ، و طرف دیگر به  قفل را بصورتی بزنید که یک سمت آن به طرف. بهتر است در هنگام استفاده از قفل فرمان، خود فرمان هم قفل باشد :نکته
برخی سارقان با تغییر ارتفاع فرمان اقدام به بازکردن قفل . قفل را تا انتها چفت کنید. سمت باال دست راست و چسبیده به شیشه اتومبیل باشد تا تکان نخورد

 !دارند "دوشواري"فرمان می کنند که در صورت چفت بودن درست قفل فرمان، 

 :غلط

 

   

 

 :درست
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 .دزدگیر هم از واجبات ایمنی خودرو است :چشمی+ دزد گیر  .2

  .را دارید بهتر است چند مورد را رعایت کنید) به علت کمبود بودجه( اگر پول زیادي بابت دزدگیر نمی پردازید و قصد استفاده از دزدگیرهاي معمولی :نکته

  .از دزدگیرها با مارك هاي معتبر استفاده کنید .1

 .گیر به نحوي باشد که در صورت فعال بودن، استارت اتومبیل کار نکنددزد .2

سوئیچی که بصورت یک کلید کوچک در قسمتی پنهان نصب شده و فقط راننده از آن اطالع دارد و بدون آن اتومبیل روشن . از سوئیچ مخفی دریغ نکنید.3
 .نخواهد شد

 .این مورد را در نصب دزدگیر چک کنید تا حتماً آژیر بزند. کار نمی کنند و فقط فالشر می زنندبرخی دزدگیر ها در صورت قفل شدن بصورت بی صدا،  .4

اگر .چشمی براي ورود غیرمجاز از طریق پنجره ها بکار می رود و وضعیت داخل اتومبیل را با سنسور حرکتی چک می کند): مکمل دزدگیر(چشمی :نکته
  .در می آیدجسمی در اتومبیل تکان بخورد، آژیر بصدا 

 

ت غیر قابل اهمیت چشمی ها در انواع دزدي از طریق شیشه ها، ورود اجسام به هر نحوي به داخل اتومبیل و حرکات مشکوك داخل اتومبیل است و از ملزوما
می رعایت شود که حتماً در این مورد در نصب چش   .برخی چشمی ها در هنگام قفل کردن بی صدا، فقط فالشر می زنند و کار نمی کنند! چشم پوشی است

 .صورت قفل شدن بی صدا نیز آژیر را فعال کند

 .اطمینان از سالم بودن درزهاي پنجره ها، درها، قفل درها، قفل صندوق عقب و کاپوت .3

که  405مخصوصاً پژو . استآیا در قسمت صندوق عقب اتومبیل شما سوراخ ریزي وجود دارد؟ این مورد از انواع روش هاي دزدي صندوق عقب خودرو  :نکته
سارقان با هل دادن ضامن . اگر این سوراخ را مشاهده می کنید، در اولین فرصت نسبت به تعمیر آن اقدام کنید. اغلب به همین روش مورد سرقت قرار می گیرد

   ).درب صندوق بوسیله یک میله باریک، اقدام به بازکردن درب خودرو و سرقت آن می کنند

  :پارك خودرو.4

 آیا شما هم از آن دسته افرادي هستید که هرجایی پارك می کنید؟ 
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کنید تا جایی که می شود در محل هاي در میادین تره و بار، پارکینگها و حتی خیابان ها سعی . بهترین مکان براي پارك اتومبیل، نزدیکترین مکان به شماست
 .تعیین شده پارك کنید و از پارك اتومبیل در مکان هاي پرت و دور از سایر اتومبیل ها و در تاریکی خودداري کنید

 :ضبط.5

ا پایین کشیده و آن را مخفی اگر ضبط شما ثابت است، کاور پالستیکی آن ر .یل را حتماً درآورده و در کاور مخصوص قرار دهید و با خود ببریدبضبط اتوم
  .کنید

  :داشبورد.6

  .خیلی از شیشه شکستن ها بخاطر دزدي از داشبورد است

 

بنابراین ضمن قرارندادن . ه یا خم کردن درب اتومبیل می کنندلذا اقدام به شکستن شیش. سارقان فکر می کنند ممکن است دارایی با ارزشی در آن باشد 
رقان بی خیال دارایی ها و مدارك در داشبورد، در هنگام خروج از خودرو و ترك آن، درب داشبورد را بازگذاشته تا از بیرون شیشه قابل تشخیص باشد و سا

 !شکستن شیشه ها و کج کردن درب اتومبیل شوند

  :شک برانگیز در اتومبیلقرار ندادن وسایل .7

،کفش، راکت تنیس، انواع توپ، ساعت، )کت و شلوار و کاپشن(، جسم پتوپیچی شده، احجام غیر قابل تشخیص، لباس)خالی یا پر(کیف، کوله، پالستیک، جعبه
 .طوري که قابل دیدن باشد. دسته کلید، لوازم کامپوتري و خالصه هر چیزي که شک سارقان را برانگیزد را نباید در اتومبیل قرار داد
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براي اطمینان می . اگر از روي اجبار ناچار به قرار دادن وسایل در داخل خودرو هستید، در پشت صندلی راننده و زیر صندلی ها وسایل خود را مخفی کنید
 .رزشی را مخفی کرده ایدتوانید چند عدد کتاب یا یک تکه لباس مشکی ناقابل را طوري روي آن بگذارید که مشخص نباشد چیز با ا

فقط جهت قرار دادن زاپاس و آچارها و وسایل نه چندان با ارزش استفاده شود و پس از هر خرید، داخل آن را ! صندوق عقب به هیچ عنوان امن نیست :نکته
 .خالی کنید

  :پارك خودرو بصورت دوبل.8

در ) یا اعضاي خانواده( در حالی که دوست شما. حتماً براي شما هم پیش آمده که با کسی بیرون رفته اید و در جایی براي خرید، بصورت دوبل پارك کرده اید
 .اتومبیل منتظر شما هستند تا برگردید

 

 

 :ر شماستدر هنگام ترك خودرو اگر سرنشینی در د اخل اتومبیل منتظ :ایمنی

 .سوئیچ را حتماً بردارید .1

 .از سرنشین داخل بخواهید که درب ها را قفل کند و شیشه ها را باال بکشد..2

 .موبایل و مدارك را همراه خود ببرید.3

 .اتومبیل را در نزدیک ترین محلی که کار دارید پارك کنید .4

  .اندازید تا در صورت بروز مشکل، کاري از دستتان برآیداگر کارتان طول کشید، چندوقت یکبار به اتومبیل نگاهی بی.5
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 :پارك در کنار خیابان.9

 : در جایی پارك کنید که

 .سر نبش خیابان نباشد تا نتوانند با جرثقیل دزدي، اتومبیلتان را ببرند.1

 .د که خلوت نباشد و عبور و مرور زیاد باشددر جاي مطمئنی پارك کنی.2

 .در نزدیک ترین محلی که ترجیحاً به اتومبیل دید دارید پارك کنید .3

  .ك بان بخواهید مراقب اتومبیلتان باشد و در عوض مبلغ بیشتري به او بدهیدراز پا.4

 :دزدي در پمپ بنزین.10

رم بنزین زدن و عقربه ي پمپ می شویم که چه زمانی به لیتر مورد نظر می رسد و بی خیال اتومبیل و درب هاي باز و در پمپ بنزین ما پیاده میشویم و سرگ
به نظر شما سارقان نمی توانند در پمپ بنزین به . برخی مواقع هم حتی سوئیچ رو هم فراموش می کنیم برداریم. شیشه هاي پایین کشیده شده می شویم

 وسایل گران قیمت شما و یا حتی اتومبیل شما را سرقت کنند؟ راحتی جلوداشبورد و

این هم از موردي که . ددر پمپ بنزین، درب باك را باز کنید،شیشه ها را باال دهید، بعد از ماشین پیاده شده و درب ها را قفل کنید و با خیال راحت بنزین بزنی
  !هیچ جا به ما نگفتند و به اون توجه نمی کنیم

  بهتر است یا قفل پدال؟ فرمان قفل
واقعیت این است که هر دو قفل توسط سارقان حرفه اي قابل باز . اصوال هرچه تکنولوژي پیشرفت می کند به موازات آن راههاي خالف نیز پیشرفت می کنند

خصوصا در حال حاضر که عابرین نسبت به . شدن هستند، اما مزیتشان این است که روند سرقت را کندتر و احتمال رسیدن صاحب خودرو را بیشتر می کنند
اما . قفل فرمان را می توان با کندن غربیلک فرمان و جاگزین کردن غربیلک دیگر از رده خارج کرد. صداي آژیر دزدگیرها بی تفاوت شده اند و اقدامی نمی کنند

ل گشایی توسط دریل و غیره در آن فضاي کم، اندکی بیشتر از قفل فرمان در مورد قفل پدال به دلیل عدم دید اولیه از خارج از خودرو و سخت بودن عملیات قف
  دقت کنید که هیچ کدام از این اقالم بازدارنده نیستند، بلکه در بیشتر مواقع فقط تاخیر انداز هستند. قابل اعتماد است

  

  

  

  

  



رضا فریدون نژاد: گردآوري و تنظیم                                                                            ده    رانندگی حرفه اي و نگهداري از خودرو به زبان سااصول   

 

200  

 

 در خصوص جلوگیري از سرقت خودرو عمومی و پلیسی هشدارهاي

 
 .را به وسایل امنیتی و تاخیرانداز تجهیز کنید به لحاظ ایمنی خودرو خود -

 
 .هاي مختلف حتی براي لحظاتی قرار ندهید اتومبیل خود را در اختیار افراد غریبه و به بهانه -

 
 .از گذاشتن سوئیچ بر روي خودرو حتی براي لحظاتی کوتاه خودداري کنید -

 
 .ي کنیدها خوددار ها و شیشه پس از ترك خودرو از بسته بودن در -

 
 .از پارك کردن خودرو در جاهاي تاریک و دور از دید بپرهیزید و در صورت امکان خودرو را در پارکینگ پارك کنید -

 
 .هاي کوتاه ترك خودرو، خودرو را خاموش کنید حتی در زمان -

 
 .در پارکینگ را حتما قفل کنید -

 
 .خودرو شما بنشینددر هنگام خرابی خودرو هیچگاه نگذارید کسی پشت فرمان  -

 
 .در صورت وقوع هرگونه حادثه و مراجعه به مراکز درمانی خونسردي حفظ کرده و وسیله نقلیه خود را در جاي مطمئن پارك و قفل کنید -

 
 .تصادفات ساختگی شگرد برخی سارقان است و در این موارد احتیاط کرده تا خودرو خود را خاموش کنید -

 
 .ال را تنها در خودرو رها نکنیدهیچ وقت کودکان خردس -

 
 .اسناد و اوراق با ارزش را در ماشین نگهداري نکنید -

 
 .به هیچ وجه خوراکی و نوشیدنی از مسافران و افراد ناشناس دریافت نکنید -

 
 .خودرو را به تعمیرگاه غیرمجاز و ناشناس نسپارید که تا با سوءاستفاده از سوئیچ از خودرو سرقت شود -

 
 .حد ممکن از گذاشتن وسایل در باالي خودرو خودداري کنید تا -

 
 هشدارهاي ایمنی در خصوص پیشگیري از سرقت اموال در حین سفر

 
 .به جاي همراه داشتن وجه نقد از کارت عابربانک استفاده کنید -

 
 .ي و در اماکن خلوت ساکن نشویدزمانیکه قصد برپایی چادر را دارید در اماکن تعیین شده اسکان گرفته و به صورت انفراد  -
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 .در صورت مشاهده هرگونه افراد مشکوك مراتب را سریعا به ماموران انتظامی اطالع دهید -

 
 .از تخلیه کامل و ترك چادر جداً خودداري کنید -

 
 .قیمت بپرهیزید از آراستن اطفال خود به زیور آالت گران -

 
 .نیدوجوهات نقد خود را در یک جا نگهداري نک -

 
 .اموال قیمتی خود را در معرض دید عمومی قرار ندهید -

 
 .در نگهداري ساك و کیف دستی خود توجه بیشتري داشته باشید -

 
داد  رفتار را بروزچنانچه افرادي تحت عنوان مامور شما را متوقف کرده به هیچ وجه قبالً از شناسایی کامل از آنها تمکین نکنید و اگر ماموري برخالف این  -

 .قطعاً بدانید مامور نیرو انتظامی نیست

 هشدار پلیس 
رد که از توقف، معاونت مبارزه با سرقت پلیس آگاهی نیروي انتظامی در گزارشی با ارائه چند راه حل ساده در راستاي افزایش ضریب ایمنی خودروها عنوان ک

ارك ممنوع در کنار آن نصب شده است خودداري کنید؛ چرا که عالوه بر ایجاد ترافیک؛ با هائی که شلوغ است یا تابلو پ پارك و ترك خودرو در معابر و مکان
باید هزینه حمل جرثقیل و جریمه نقدي را نیز به حساب اعالم  شود و بعد از آن نیز  انتقال خودرو توسط جرثقیل پلیس شوك سرقت خودرو به شما وارد می

 .شده واریز کنید

 :لیس آگاهی ناجا با ارائه چند راهکار ساده براي جلوگیري از سرقت خودرو عنوان کرد که رعایت نکات ذیل الزامی استمعاونت مبارزه با سرقت پ

 
 .تان هرگز به یک غریبه اجازه ندهید که به تنهایی پشت رل بنشیند و آن را امتحان کند درزمان فروش اتومبیل

 
 .در هر وضعیتی خودداري کنید ازسپردن سوئیچ و کلید به افراد غیرمطمئن و ناشناس

 
 .از انتقال مسافران به مسیرهایی که اصالً آشنایی ندارید پرهیز کنید

 
 .در شب، وسیله نقلیه خود را در محلی پارك کنید که نور کافی دارد

 
 .اجازه ندهید افراد متفرقه و ناشناس بر روي اتومبیل شما سیستم دزدگیر نصب کنند

 
 .گیر، قفل پدال، قفل فرمان، سوئیچ مخفی و سایر لوازم تاخیري و بازدارنده مجهز کنیداتومبیل خود را به دزد

 
که اسناد و از گذاشتن اشیاء گرانقیمت، اسناد و مدارك به ویژه مدارك خودرو و اوراق شناسائی شخصی در داخل خودرو خودداري کنید؛ چرا که در صورتی 

 .هاي مجاز به فروش برساند تواند خودرو را حتی در محل درو به سرقت رفت، سارق به راحتی میمدارك خودرو را در داخل آن رها کرده و خو
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 .درشب وسیله نقلیه خود را در محلی پارك کنید که نور کافی دارد

 
 .از نصب سیستم دزدگیر توسط افراد متفرقه و ناشناس بر روي اتومبیل خودداري کنید

 
 .ابانهائی که تردد در آنها بسیار کم است خودداري کنیداز پارك کردن خودرو در اماکن و خی

 
 .هایی که فاقد نور و دید کافی است، خودداري کنید در مکان -به خصوص در شب  –از پارك کردن خودرو 

 
 .کنیدهاي عمومی پارك  ها از پارك خودرو در خیابان خوددراي کرده و خودروي خود را در پارکینگ حتی االمکان و به ویژه در شب

 
هائی که شلوغ است یا تابلو پارك ممنوع در کنار آن نصب شده است خودداري کنید؛ چرا که عالوه بر ایجاد  از توقف، پارك و ترك خودرو در معابر و مکان

یل و جریمه نقدي را نیز به باید هزینه حمل جرثق شود و بعد از آن نیز  ترافیک؛ با انتقال خودرو توسط جرثقیل پلیس شوك سرقت خودرو به شما وارد می
 .حساب اعالم شده واریز کنید

 
 .هستید، حتما اتومبیل خود را به تجهیزات ایمنی تأخیري و باز دارنده مجهز کنید) هاي مجاز محل ( در مواقعی که ناچار به پارك خودرو در خیابان

 
 .ه و سوئیچ روشن، جدا خودداري کنیدهاي قفل نشد اي از رها کردن خودرو با در هاي کوتاه مدت و لحظه در توقف

 
 .اي، مطب پزشکان هر از گاهی به محل پارك خودرو سرکشی کنید هاي طوالنی مدت رفتن به اماکن تفریحی، فروشگاههاي زنجیره در توقف

 
بودن درها و بکارگیري تجهیزات ایمنی اطمینان  ها از قفل ها یا براي رساندن مصدومان به درمانگاه ها و مراکز درمانی و دارو خانه هنگام رفتن به بیمارستان

 .در غیراین صورت در اولین لحظه به محل پارك خودرو برگشته و مطمئن شوید. حاصل کنید

 
مکان دار خودداري کنید چرا که براي سارقان تا مسافتی که سطح شیب دار ادامه دارد بدون نیاز به استارت و به راحتی ا از پاك کردن خودرو درسطح شیب

 .جابجائی وجود دارد

 
 .درصورت خرید خودروهاي گرانقیمت، حتمأ سوئیچ یدك و سوئیچ سوم را از فروشنده تحویل بگیرید

 
 .هاي شدید یا بارش برف بیش از حد معمول حتمأ به محل پارك خودرو سرکشی کنید هنگام بارندگی

 
ر پارکینگ حتما خودرو را خاموش کرده و از خودرو پیاده شوید و در زمان مراجعت به منزل و هنگام خروج از پارکینگ مجتمع یا آپارتمان خود و براي بستن د

اي خودرو را به صورت در باز و سوئیچ روشن  زیرا برخی از سارقان در کمین افرادي هستند که براي لحظه. براي بازکردن در پارکینگ این موضوع را رعایت کنید
 .هاي مورد اعتماد ببرید ی، خودرو را به تعمیرگاهدر زمان بروز نقص فن. رها کنید
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 :جلوگیري از سرقت لوازم خودرو

 
 .ایجاد هرگونه مانع براي جلوگیري از سرقت موثر و قابل اعتنا است

 
وانت نیسان  ،206ثل پژو هاي سازنده خودرو درخواست شود نسبت به تقویت زاپاس بند و اهرم نگه دارنده زاپاس در زیر خودروهایی م ضمن هماهنگی با شرکت

 .و زانتیا کنید

 
نمایند خودداري گردد زیرا سارقین با قرار  ها را استتار می ها به طور طبیعی اتومبیل از پارك کردن خودروها در جاهاي تاریک و جاهایی که درختان و بوته

 .کنند مکان به راحتی درب خودروها را باز میها و درختان خود را از دید رهگذران مخفی و از همان  گرفتن، بین اتومبیل و شیشه

 
 .ها استفاده شود هاي معمولی چرخ حتی االمکان از پیچ قفل دار و محافظت کننده روي پیچ

 
 .هاي بدون پانل و یا اصطالحا خالی بروند شود سارقین کمتر به سراغ ضبط هایی است که موجب می جدا کردن پانل و همراه بردن آن یکی از راه

 
 .ها و باال بودن شیشه ها مطمئن شوید گام ترك خودرو از بسته بودن دربهن

 
 .یل خودداري شوداز قرار دادن اشیاء قیمتی، کیف، وجه نقد، تراول چک، اسناد و مدارك الزم از هویت و مالکیت در داخل خودرو بعد از پیاده شدن از اتومب

 
 :جلوگیري از سرقت موتورسیکلت

 
 .براي پیشگیري از سرقت موثر و بازدارنده استایجاد هرگونه مانع 

 
 .در صورت امکان سوئیچ مخفی روي موتورسیکلت نصب شود

 
 .موتورسیکلت را حتما در پارکینگ عمومی و داراي متصدي و مراقب پارك کنید و قبض رسید دریافت دارند

 
 .حتی االمکان نقل و انتقال به صورت قطعی صورت پذیرد

 
 .لت به صورت امانی به اشخاصی که شناخت کافی از آنها ندارند خودداري کنیداز تحویل موتورسیک

 
 .در صورت عدم دسترسی به پارکینگ، موتورسیکلت را حتی االمکان در معرض دید پارك کنید

 
 .در معامالت حتما هویت و مالکیت فروشنده احراز شود

 
 .باشد خودداري کنید غیره که بر خالف آیین نامه میاز تغییر ظواهر موتورسیکلت از جمله باك و سیستم اگزوز و 

 
 .هاي معتبر و رسمی صورت پذیرد ضرورتا هرگونه معامله از طریق فروشگاه
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ی ت به بهانه بررسبراي فروش از طریق آگهی روزنامه، ضرورت دارد تا اقدامات تامینی در صورت مراجعه خریدار به عمل آید و از در اختیار گذاشتن موتورسیکل
 وضعیت فنی جدا خودداري کنید

 عامل تصادفات در ایران چیست؟

درصد، سهم  30وط به جاده ها در تصادفات ایران نتایج تحقیقات کارشناسان راهنمایی و رانندگی نشان می دهد که سهم مشکالت مرب
 .درصد است 13درصد و سهم نواقص فنی خودرو  52اشتباهات انسان 

درصد کل تصادفات جاده اي را شامل می شود، ناشی از اشتباهات  52هزار تصادف که  81تحقیقات نشان می دهد : رئیس پلیس راه کشور در این باره گفت
 .انسانی بوده است

  .درصد کل تصادفات را تشکیل می دهد در اثر نواقص فنی خودرو رخ داده است 13هزار تصادف که  20بیش از : فزودوي ا

انســان، اصلی ترین علت تصادفات در کشور است و پس از آن جاده و خودرو در ردیف دوم و سوم : تصریح کرد "علیرضا اسماعیلی"سرهنگ 
  .تصادفات در کشور است و پس از آن جاده و خودرو در ردیف دوم و سوم قرار دارند انســان، اصلی ترین علت .قرار دارند

 .پلیس راهنمایی و رانندگی براي فرهنگ سازي ترافیک اقدامات خود را آغاز کرده است 1380از سال : این مقام مسئول در نیروي انتظامی در ادامه گفت

  .لیس از اقدامات تاثیر گذار در ارتقاي فرهنگ ترافیک در این باره بوده استآموزش دانش آموزان و تشکیل همیاران پ: وي افزود

 استعالم خالفی خودرو از طریق اینترنت 

  :زیر مراجعه نمایید   توانند به سایت اینترنتی راهور به نشانی صاحبان خودرو جهت اطالع از آخرین مبلغ خالفی خودروي خود می

http://Rahvar120.ir 

ارسال  110005151خودرو را به سامانه پیامکی  VIN بایست شماره می از طریق پیامک الکان خودرو از این پس براي اطالع از میزان خالفی خودم و همچنین

  اطالعات بیشتر در این خصوص در سایت راهور .کنند، البته این سامانه به صورت موقت راه اندازي شده است تا پل ارتباطی با مردم قطع نشود

  

  

  
. . .همشهري آنالین ، جام جم آنالین ، یک خودرو و : ابع نم  
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  ونه تصاویري از تصادفات رانندگی در ایران نم
ا هستیم ، البته از از تصادفات ایران را هم براي شما قرار دهم ، تصادفاتی که روزانه شاهد آنه تصویراز کتاب تصمیم گرفتم تعدادي  بخشدوستان عزیز در این 

می توانید با جستجوي  اگر در این زمینه کنجکاوید ولیناراحت کننده است همین تصاویر هم چرا که ، قرار دادن تصاویر بسیار دلخراش خودداري نموده ام
شاید  )البته اگه طاقت و دلش رو دارید . ( و تصاویر و کلیپهاي دلخراش بسیاري را مشاهده نمایید باخبر شویداز عمق فاجعه  ایراندر تصاویر تصادفات جمله 

  حاال سوال اینه که واقعاً چرا ؟؟؟ و به چه قیمتی ؟؟؟ ،ازهاي داخلی بیشتر به فکر باشیمبا دیدن این تصاویر دلخراش هم خودمون هم خودرو س
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 ادهسمسائل مطرح شده را ید که این کتاب را مطالعه فرمودامیدوارم روزي با فرهنگ ترین مردم دنیا در رانندگی شویم و امیدوارم حداقل شما دوست عزیز 
انندگی حرفه اي و مطمئن داشته باشید و بی جهت رریزه کاري هاي ارائه شده در این کتاب ،  نگیرید و اگر به هر دلیلی رانندگی می کنید با رعایت نکات و

  . . . اتفاق در کمین همه است باشد خطر ویادمان . و دیگران را به خطر نیندازید، اطرافیان ود سالمت خ

  و سالمت باشیدموفق 

  فریدون نژادرضا 
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