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تجهيزات ثبت جاده اي براي خودروهاي –خودرو موتوري



اول چاپ  





 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

مرجه  رسهه ي  تحقيقهات صهنعتي ايهران بههه موجهن  هانون  تنهها      ومؤسسهه اسهتاندارد  

نشروظيفه تعيين  تدوين واست كه عهده داركشور ي ملي )رس ي( ميباشد.استانداردها  

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط ك يسيون هاي فني مركهن ا  كارشناسهان   

مؤسسه  صهاببنرران مراكهز و مؤسسهات عل هي  شيوهشهي  توويهدي وا تگهادي آ هاه         

ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كهه اسهتانداردهاي ملهي  در جههت     



وبها توجهه بهه شهرايط توويهدي  فنهي و فهن آوري باصه  ا          مطلوبيت ها و مگاوح ملهي  

مشاركت آ اهانه و منگفانه صاببان بق و نف  شام : توويدكنند ان  مگهر  كننهد ان    

با ر انان  مراكز عل ي و تخگگهي و نهادهها و سها مانهاي دووتهي باشهد.شيس نهوي        

ههاي فنهي   استانداردهاي ملي جهت نررخواهي براي مراجه  يينفه  واعيهاي ك يسهيون     

مربهوط ارسال ميشود و ش  ا  دريهافت نرهرات وشيشنهادهها در كه يته ملهي مرتبهط بها 

آن رشته طرح ودر صورت تگوين به عنوان استاندارد ملي )رس ي( چاپ و منتشهر مهي   

 شود.

شيس نوي  استانداردهايي كه توسط مؤسسهات و سها مانهاي عم  نهد و ييگهمح و بها      

ده تهيه مهي شهود نيهز شه  ا  طهرح و بههررسي در ك يتهه ملهي         رعايت ضوابط تعيين ش

مربوط و در صورت تگوين  به عنهوان اسهتاندارد ملهي چهاپ ومنتشهرمي  هردد. بهدين        

ترتين استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بهر اسهام مفهاد منهدر  در اسهتاندارد ملهي       

يگردد به تگوين (( تدوين و در ك يته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكي  م6ش اره ))

 رسيده باشد.

مؤسسهه اسهتاندارد و تحقيقهات صهنعتي ايهران ا  اعيهاي اصهلي سها مان بهين او للهي           

اسههتاندارد ميباشههد كههه در تههدوين اسههتانداردهاي ملههي ضهه ن تهههوجه بههه شههرايط كلههي   

ونيا منههديهاي خههاو كشههور  ا  آخههرين شيشههرفتهاي عل ههي  فنههي و صههنعتي جهههان و   

 لي استفهاده مي ن ايد.استانداردههاي بين او هل

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موا ين شهيس بينهي شهده    

در  انون به منرور ب ايت ا  مگر  كنند ان  بفه  سهممت و اي نهي فهردي وع هومي       

بگول اط ينان ا  كيفيهت محگهو ت و ممبرهات  يسهت محيطهي و ا تگهادي  اجهراي        

ا را با تگوين شوراي عاوي استاندارد اجباري ن ايد. مؤسسهه مهي   بعيي ا  استاندارده

تواند به منرور بف  با ارهاي بهين او للهي بهراي محگهو ت كشهور  اجهراي اسهتاندارد        

 كا هاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري ن ايد.



ه چههنين ب نرههور اطههه ينان بخههشيدن بههه اسهتفاده كنند هههان ا  خههدمات سهها مانها و      

سات فعال در  مينه مشاوره  آمو ش  با رسي  م يزي و  واهي كننهدكان سيسهت    مؤس

هاي مديريت كيفيت ومديريت  يست محيطهي  آ مايشهگاهها و كهاويبره كننهد ان وسهاي       

سنجس  مؤسسه استاندارد اينگونه سا مانها و مؤسسهات را بهر اسهام ضهوابط نرها       

در صورت ابرا  شرايط       واهينامهه  تأييد صمبيت ايران مورد ار يابي  رار داده و 

تأييد صمبيت به آنها اعطا ن وده و بر ع لكرد آنها نرارت مي ن ايد. ترويج سيسهت  بهين   

او للي يكاها   كاويبراسيون وساي  سنجس تعيين عيار فلهزات  رانبهها و انجها  تحقيقهات     

ؤسسه مي باشد.كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي ا  ديگر وظايف اين م  
 

  موتوريتجهيزات ثبت جاده اي براي خودروهاي Aخودروِ استاندارد ك يسيون

 
 رئي  ن ايند ي

اميهر اصههمني و كوروش)فهوس ويسههان  مهندسههي    عيو هيات عل ي دانشگاه 

 مكانيك(

 اعيا 

بحري و فرخنده اوسادات  )فوس ويسان  مهندسهي   و ارت صناي  و معادن 

 مكانيك(

 توكلي و فتح اوه )ويسان  مهندسي صناي  ( اه و ترابريو ارت ر

 رضي و ناهيد )ويسان  مهندسي صناي  ( شركت سايپا 

 ستاري و مح ود)ويسان  مهندسي مكانيك ( شركت سايپا 

 عاوي نهاري و علي )ويسان  مهندسي مكانيك( شركت با رسي كيفيت و استاندارد ايران

 سعود )ويسان  مهندسي مكانيك (عتيقه چي و م شركت سايپا ديزل 

 اضهههي  اههههدي و مح هههد جواد)فهههوس ويسهههان    شركت با رسي كيفيت و استاندارد ايران

 متاوورژي(

وشگري واميد رضا ) فوس ويسان  مهندسي مكانيك  شركت ايران خودرو ديزل 



) 

ممئي و مح د رضا ) فوس ويسان  مهندسي مكانيك  شركت ايتراك 

) 

 دبير 

 مرادي و فر اد )فوس ويسان  مهندسي مكانيك( سي كيفيت و استاندارد ايرانشركت با ر



 .....صفحه فهرست مندرجات...

 .ب شيشگفتار..........

 1... هد ....

  1 دامنه كاربرد....

 1............ مراج  اوزامي.....

 2.... اصطمبات و تعاريف..

ت ويي يهاي كلي و نحوه ع لكرد تجهيزا

 ثبت كننده...

.....3 

 8.... اوزامات ساختاري براي تجهيزات ثبت كننده

 11........ ويي يهاي بر ه هاي ثبت اطمعات......

 13...  نگن تجهيزات ثبت كننده.

 16....... كنتروها و با رسي هاي    ....

 14......  شيوست اوف.

 مقدمه 

مانند سرعت و مسافت طي شده ا  آنجاييكه ثبت خودكار جزييات سفر يك خودرو و 

نقس  اب  توجهي در امنيت جاده داشته و راننده خودرو ابسام مسئوويت بيشتري در 

تامين اي ني خودرو و سرنشينان آن دارد و وذا بايد در برخي خودروها ا  تجهيزاتي 

ن ا  استفاده ن ود تا اين جزئيات را ثبت ن ايد. در نتيجه در اين استاندارد ب نرور اط ينا



كاركرد مط ئن تجهيزات ثبت كننده و مقرراتي جهت با رسي دوره اي آن وض  شده 

 است.

بدين منرور ا  تجهيزات ثبت كننده اي استفاده مي شود كه در آن دوره هاي كاري 

رانند ي به مانند مدت  مان رانند ي و و ت ا  دوره هاي كاري ديگر و بتي  مان 

 ننده ( ثبت شود.استرابت راننده ) شام  خواب را



 شيشگفتار

كه شيس نوي   "تجهيزات ثبت جاده اي براي خودروهاي موتوري  "استاندارد خودرو

آن توسط شركت با رسي كيفيت واستاندارد ايران درك يسيونهاي مربوط تهيه و تدوين 

خودرو و نيرومحركه مورخ سي و سومين اجمم ك يته ملي استانداردشده و در

 انون اصمح  3 رار  رفته است و اينك به استناد بند يك ماده  دتايي مورد  11/11/41

به  1331 وانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مگوب به ن ماه 

 عنوان استاندارد ملي ايران منتشر ميگردد .

و  براي بف  ه گامي و ه اهنگي با تحو ت و شيشرفتهاي ملي و جهاني در  مينه صناي 

علو  و خدمات و استانداردهاي ملي ايران در موا   وزو  تجديد نرر خواهد شد و هر 

ارائه شود و در هنگا  تجديد  ا ونه شيشنهادي كه براي اصمح يا تك ي  اين استاندارده

نرر در ك يسيون فني مربوط مورد توجه  رار خواهد  رفت. بنابر اين براي مراجعه به 

 ايد ه واره ا  آخرين تجديد نرر آنها استفاده كرد .استانداردهاي ايران ب

اين استاندارد سعي شده است كه ض ن توجه به شرايط موجود و  ندر تهيه و تدوي

در بد امكان  بين اين استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و ونيا هاي جامعه

 . شيشرفته ه اهنگي ايجاد شود

 ن استاندارد به كار رفته به شرح  ير است : منب  و ماخذي كه براي تهيه اي

 



-





 

 تجهيزات ثبت جاده اي براي خودروهاي موتوري Aاستاندارد خودرو ِِ

 هد 

ثبت جاده اي براي تاندارد ارائه ويي يها و نحوه ع لكردتجهيزاتهد  ا  تدوين اين اس

 خودروهاي موتوري ميباشد. 

 دامنه كاربرد     2

و خودروهاي  و  اين استاندارد  در مورد خودروهاي ب   مسافر در  روههاي 

 ( بكار ميرود. 1) مطابق با استاندارد ملي ش اره .... و  ب   كا  در  روههاي 

 مراج  اوزامي   3

مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده  باوياوزامي  ير  مدارك

آن مقررات جزئي ا  اين استاندارد محسوب ميشود . در مورد مراج   ترتيناست . بدين 

يا تجديد نررو اصمبيه ها و تجديد نررهاي بعدي اين مدارك / و  چاپداراي تاريخ 

امكان كاربرد آخرين  وبهتر است كاربران يينف  اين استاندارد معهذار نيست . مورد نر

نررهاي مدارك اوزامي  ير را مورد بررسي  رار دهند. در مورد  تجديداصمبيه ها و 

و/ يا تجديد نرر و آخرين چاپ و/ يا تجديد نرر آن مدارك ارجاع  چاپمراج  بدون تاريخ 

 است .  نررداده شده مورد 

 براي كاربرد اين استاندارد اوزامي است :  يرا  مراج   فادهاست

–

:





 

                                                 

 صورت ميگيرد. 3( در بند 1تا زمان تدوين استاندارد ملي مربوطه, طبقه بندي خودروها بر اساس مرجع ) 1-



 

8   تعاريف اصطمبات و 

 با تعاريف  ير به كار ميرود : در اين استاندارد اصطمبات و/ يا واژه ها

8-1  1تجهيزات ثبت كننده 

تجهيزاتي است كه بر روي خودروهاي جاده اي براي ن ايس و ثبت خودكار يا ني ه 

خودكار جزئيات بركت چنين خودروهائي و دوره هاي كاري خاو رانند ان آنها شيس 

مع رساني به راننده  يك بيني شده اند. اين تجهيزات شام  كابلها   بسگرها   وسيله اط

)دو(  س ت كارت خوان براي وارد ن ودن كارت بافره براي يك يا دو راننده   يك 

چاشگر يكپارچه با دستگاه يا بگورت مجزا   وسائ   ن ايس دهنده  امكاناتي براي شياده 

اطمعات بافره   امكاناتي براي ن ايس يا چاپ اطمعات در مو   وزو  و  2ن ودن

تي براي وارد ن ودن مكانهائي كه كار رو انه ا  آنجا آغا  و بدانجا خات ه مي   امكانا

 يابد مي باشد .

 3بر ه ثبت 8-2

بر ه اي كه براي شذيرش و نگهداري اطمعات ثبت شده طرابي شده   بنحوي كه بتوان 

ثبت كننده  رارداده تا ابزار عممت  ذاري دستگاه بطور مداو  آن را درون دستگاه

 طمعاتي را كه بايد ثبت شوند  بر روي آن ضبط  ن ايند.ا

 8ثابت تجهيزات ثبت كننده  8-3

مشخگه عددي است كه مقدار سيگنال ورودي     جهت ن ايس و ثبت فاصله طي شده  

بطول يك كيلومتر را ارائه مي دهد . اين ثابت يا بايد بگورت وابد دور بر كيلومتر ) 

6اي ( يا نوسان ضربه ( بر كيلومتر.بيان  شود ) 

ضرين  مشخگه دستگاه  8-8
  

                                                 
1 –Recording equipment 

2 -download 

3 –Record sheet 

4 –constant of the recording equipment 

5 -Impulse 

6 –Characteristic cofficient of the means  



مشخگه عددي است كه مقدار سيگنال خروجي ارساوي ا   طعه اي ا  خودرو كه به 

يا محور( را در  ماني كه 3تجهيزات ثبت كننده وص  است ) محور خروجي جعبه دنده

ايط عادي آ مون طي ميكند خودرو فاصله مشخص شده بطول يك كيلومتر را تحت شر

( نشان ميدهد. ضرين مشخگه  را مي توان يا بگورت دور بر كيلومتر ) 

 ( بيان ن ود.و يا بگورت نوسان ضربه اي بر كيلومتر )

  1محيط موثر   ستيك چرخ   8-6

ميانگين مسافت طي شده مي باشد كه بوسيله چند چرخ محرك خودرو در طي يك 

ان كام  آنها شي وده مي شود.اندا ه  يري اين مسافتها بايدتحت شرايط دور

 دور بيان شود. 1آ مون انجا  شذيرد و بگورت      ميلي تر..........= عادي

 2بافره اطمعاتي 8-5

يك سيست  يخيره سا ي اوكترونيكي است كه در دستگاه ثبت كننده تعبيه شده و  ادر به 

رو  تقوي ي ا  دستگاه ثبت اطمعات مي  356بوط به بدا   يخيره سا ي  اطمعات مر

باشد. ا  بافره بايد بنحوي بفاظت بع   آمده باشد كه ا  دسترسي غير مجا  و يا 

 دستكاري اطمعات م انعت بع   آمده و هر ونه موارد ا دا  به اين كار را نيز نشان دهد.

 3كارت راننده ) داراي بافره( 8-3

رداشت و انتقال و يخيره سا ي اطمعات كه توسط مرج  با رسي به يك وسيله  اب  ب

هر راننده اختگاو يافته و وذا امكان شناسائي راننده و يخيره سا ي اطمعات 

ضروري بر روي آن امكان شذير باشد. شك و فر  و مشخگات فني كارت راننده داراي 

 مطابقت داشته باشد.  3بافره  بايد با اوزامات بند 

 ويي يهاي كلي  و نحوه ع لكرد تجهيزات  ثبت كننده     6

 ثبت كننده بايد  ادر به ثبت موارد يي  باشد :

 مسافت طي شده توسط خودرو  6-1

                                                 
7 - Gearbox 
1
 – Effective circumference of wheel tyres  

2
 –Data memory 

3
 –Driver card 



 سرعت خودرو   6-2

  مان رانند ي  6-3

 8ساير دوره هاي كاري و يا  ابليت آماد ي كار  6-8

 مدت تو ف و دوره هاي استرابت رو انه  6-6

 ن درب محفره باوي بر ه ثبت با  شد  6-5

براي تجهيزات ثبت كننده اوكترونيكي كه با سيگناوهاي اوكتريكي ارسال شده ا    6-3

ميلي ثانيه در  111بسگرهاي مسافت و سرعت كار ميكنند   هر ونه و فه اي كه بيس ا  

منب   منب  تغذيه ) تامين كننده برس(  دستگاه ثبت كننده ) به غير ا  روشنائي(  ويادر

تغذيه بسگرهاي كيلومتر ش اروسرعت سنج و ه چنين هر ونه و فه در سيگنال ارسال 

 شده به بسگر كيلومتر ش ار و سرعت سنج .

براي خودروهائي كه دو راننده دارند   دستگاه بايد  ادر به ثبت ه   مان و مت ايز بر 

 اننده باشد.براي هر ر 6-6تا  3-6روي دو بر ه جدا انه شام  جزئيات بندهاي 

      اوزامات ساختاري براي تجهيزات ثبت كننده

 نكات كلي  5-1

 تجهيزات ثبت كننده بايد داراي بخشهاي يي  باشد :   5-1-1

 تجهيزات بگري كه نشاندهنده موارد يي  باشد :  5-1-1-1

 مسافت طي شده ) مسافت سنج(

 سرعت ) سرعت سنج(

  مان ) ساعت (

 ي ثبت كننده شام  موارد يي  مي باشد :دستگاه ها    5-1-1-2

 يك ثبت كننده  مسافت طي شده

 يك ثبت كننده سرعت

 را ارضا ن ايد. 8يك يا تعداد بيشتري ثبت كننده  مان كه اوزامات بند 

                                                 
4
 - Availability 



بر روي بر ه ثبت بگورت  3-6وسيله عممتگذاري موارد يي  مطابق بند    5-1-1-3

 مت ايز:

 باوي بر ه ثبت . هر بار با  و بسته شدن محفره

ميلي  ثانيه در  111براي تجهيزات ثبت كننده اوكتريكي   هر ونه و فه به مدت بيس ا  

منب  تغذيه ثبت كننده ) به غير ا  روشنائي( كه طو ني تر ا   مان روشن ن ودن مجدد 

 منب  تغذيه ن ي باشد.

ميلي  ثانيه در  111 براي تجهيزات  ثبت كننده اوكتريكي   هر ونه و فه به مدت بيس ا 

منب  تغذيه بسگرهاي مسافت و سرعت ) مسافت سنج و سرعت سنج( وه چنين هر ونه 

 و فه در عمئ  ارسال شده به بسگر هاي مسافت و سرعت .

هر ونه دخ  و تگر   در تجهيزات دستگاهها عموه بر آنچه در با  يكر شد   5-1-2

 زامي و يا در خواندن آنها ايجاد ن ايد .نبايد اختموي در ع لكرد صحيح تجهيزات او

 تجهيزات بطور كام  به ه راه ت ا  وساي  جانبي بايد جهت تائيد ارائه شوند.

 جن  مواد بكار رفته    5-1-3

كليه  طعات تشكي  دهنده دستگاه ثبت كننده بايد ا  موادي ساخته شده باشند   5-1-3-1

خوردار بوده و خگوصيات اوكتريكي و كه ا  شايداري و استحكا  مكانيكي كافي بر

 مغناطيسي شايداري داشته باشند .

هر ونه تغيير و اصمح در  طعات تشكي  دهنده و يا در ماهيت مواد بكار   5-1-3-2

رفته براي توويد آن  بايد  ب  ا  استفاده در خط توويد   جهت اخذ تائيديه هاي     به 

 صادر ن وده  ارائه شود . مرج  ييگمبي كه تائيد نوع دستگاه را

 اندا ه  يري مسافت طي شده      5-1-8

 مسافت طي شده را ميتوان به يكي ا  دو صورت  ير اندا ه  يري و ثبت ن ود:     

 شام  بركت رو به جلو و ه  بركت رو به عقن خودرو   -    

 تنها  مسافتهاي طي شده در طي بركت رو به جلو خودرو  -    



ثبت بركت رو به عقن خودرو نبايد در وضوح و د ت ساير شارامترهاي ثبت  هر ونه     

 شده  اختموي ايجاد ن ايد.

 اندا ه  يري سرعت       5-1-6

محدوده اندا ه  يري سرعت بايد مطابق موارد مندر  در  واهينامه تائيد    6-1 -5-1

 نوع باشد .

 يري بايد به نحوي باشند كه فركان  طبيعي و ميرائي دستگاه اندا ه    6-2 -5-1

تجهيزات نشان دهنده و ثبت كننده سرعت بتوانند در محدوده اندا ه  يري و در محدوده 

رواداري  اب   بول   هر ونه تغيير در شتاب بداكثر به ميزان دو متر بر مجذور ثانيه را 

 ثبت ن وده و نشان دهند.

 اندا ه  يري  مان ) ساعت(      5 -5-1

كنترل مكانيز  تنري  مجدد ساعت بايد در داخ  محفره اي كه باوي بر ه    5-1-5-1

ثبت اطمعات است   رار داشته و هر بار با  كردن آن محفره بايد بطور خودكار بر روي 

 بر ه ثبت اطمعات در  شود.

در صورتيكه مكانيز  جلوبرنده بر ه ثبت اطمعات نيز بوسيله ساعت كنترل     5-1-5-2

 11دت  ماني كه ش  ا  كوك كام   ساعت با د ت كار  خواهد كرد بدا   بايد شود   م

 درصد بيشتر ا  بداكثر  مان  اب  ضبط بر روي بر ه ثبت اطمعات تجهيزات باشد .

 هاي مرتبط روشنائي و بفاظت       5-1-3

ه وساي  بگري تجهيزات بايد داراي نور مناسن بوده كه در عين بال خير     5-1-3-1

 كننده نيزنباشد.

براي شرايط عادي  كليه  طعات داخلي دستگاه بايد در برابر رطوبت و  رد     5-1-3-2

و غبار محافرت شوند. عموه بر آن بايد   با  رار دادن مج وعه دستگاه در محفره هائي 

كه  اب  شل پ هستند   ا  آنها در برابر  هر ونه دستكاري غير مجا  محافرت به ع   

 د .آور

 وساي  بگري       5-2



 ن ايشگر مسافت طي شده )ثبت كننده مسافت (       5-2-1

 1/1كوچكترين مقدار تقسي  بندي دستگاه ن ايشگر مسافت طي شده بايد   5-2-1-1

كيلومتر باشد. عموه براين مقاديري كه نشان دهنده صدمتر  هستند بايد به سهووت ا  

 استو  اب  تفكيك باشند.مقاديري كه نشاندهنده كيلومتر 

مقادير نشان داده شده توسط دستگاه ثبت كننده مسافت طي شده بايد به   5-2-1-2

 ميلي تر باشد. 8وضوح  اب  رويت و خوانا باشند و اندا ه ظاهري آنها بايد بدا   

كيلومتر )شس  9 99999ثبت كننده مسافت طي شده  بايد  ادر به ن ايس تا     5-2-1-3

 شد.ر  ( با

 ن ايشگر سرعت )سرعت سنج(     5-2-2

در محدوده اندا ه  يري  مقيام سرعت بايد به صورت درجه بندي يكنواخت  5-2-2-1

كيلومتر بر ساعت مدر  شده باشد. مقدار تقسي ات سرعت سنج )فاصله  11يا  6و  2و  1

سرعت درصد بداكثر  11ميان دو عممت متواوي بر روي مقيام سرعت سنج( نبايد ا  

 نشان داده شده روي مقيام بيشتر باشد .

نيا ي به نشان دادن ار ا  محدوده سرعت بيس ا  سرعت اندا ه  يري      5-2-2-2

 شده و نيست.

كيلومتر بر  11فاصله درجه بنديهاي سرعت سنج براي اختم  سرعت   5-2-2-3

 ميلي تر ك تر باشد. 11ساعت   نبايد ا  

گرهايي كه داراي عقربه مي باشندو فاصله ميان عقربه و در مورد ن ايش   5-2-2-8

 صفحه دستگاه نبايد ا  سه ميلي تر بيشتر باشد.

 ن ايشگر  مان)ساعت(      5-2-3

ن ايشگر  مان بايد  ا  بيرون دستگاه  اب  رويت بوده و  مان را به نحوي   5-2-3-1

 واضح و صا  و غير مبه  نشان دهد.

 ندهتجهيزات ثبت كن     5-3

 نكات كلي    5-3-1



شك  و فر  ظاهري بر ه ثبت اطمعات به هر صورتي كه باشد ) نواري يا  5-3-1-1

 رد(  ت ا  تجهيزاتو بايد داراي عممتي باشند تا بر ه ثبت را بتوان بطور صحيح داخ  

كرد و تا اط ينان باص  شودكه  مان نشان داده شده مطابق با  مان ثبت شده روي 

 بر ه است.

مكانيز  بركت دهنده بر ه ثبت اطمعات بايد بگونه اي باشد  كه بر ه بدون  5-3-1-2

 هر ونه  با ي بركت كرده  و بتوان آن را بسهووت به دستگاه وارد يا ا  آن خار  ن ود.

براي بر ه هاي ثبت اطمعات  رد   ابزار جلوبرنده صفحه بايد بوسيله  5-3-1-3

اين مورد بركت چرخشي بر ه بايد شيوسته و يكنواخت  مكانيز  ساعت كنترل شود. در

ميلي متر بر ساعت سرعت داشته باشد . اين سرعت در مر  داخلي بلقه  3بوده و بدا   

 عممت  ذار و در وبه نابيه ثبت سرعت اندا ه  يري ميشود.

در بر ه هاي ثبت اطمعات ا  نوع نواري   كه ابزار جلوبرنده بوسيله مكانيز  ساعت 

 ميلي متر بر ساعت باشد. 11كنترل ميشود  سرعت بركت در مسير مستقي  با يد بدا   

ثبت سرعت و مسافت طي شده خودرو و ه چنين ثبت هر ونه با  شدن    5-3-1-8

 محفره باوي بر ه يا بر ه هاي ثبت اطمعات بايد بگورت خودكار انجا  شذيرد.

 ثبت مسافت طي شده    5-3-2

ومتر مسافت طي شده بر روي بر ه ثبت اطمعات بايد با تغيير بدا   هر كيل  5-3-2-1

 به اندا ه يك  ميلي تر بر روي مختگات مورد نرر نشان داده شود .

بتي در سرعتهايي كه به بد با ي محدوده اندا ه  يري مي رسد   ثبت  5-3-2-2

 مسافتهاي طي شده  ك اكان بايد كامم واضح و خوانا باشد

 ثبت سرعت      5-3-3

شك  و فر  ظاهري صفحه ثبت اطمعات به هر صورتي كه باشد  سو ن     5-3-3-1

ثبت كننده سرعت بايد  بطور عادي در يك خط صا  و با  اويه  ائ ه نسبت به جهت 

 بركت بر ه ثبت اطمعات بركت ن ايد.



 با اين وجود در صورت بر راري شروط  ير  بركت سو ن مزبور مي تواند بگورت

 منحني نيز باشد: 

خط ترسي  شده بوسيله سو ن بايد ع ود بر محيط ميانگين ) در صورتيكه بر ه ثبت  

اطمعات دستگاه  رد باشد( و يا ع ود بر محور سطح ) در صورتيكه بر ه ثبت اطمعات 

 نواري باشد( در نرر  رفته شده براي ثبت سرعت باشد.

ه ثبت اطمعات   نسبت ميان شعاع انحنا بدون در نرر  رفتن شك  و فر  ظاهري بر  

خط ترسي  شده بوسيله سو ن و عرض سطح در نرر  رفته شده براي ثبت سرعت 

 باشد. 1به  8/2نبايد ك تر ا    

عمئ  بر روي مقيام  مان بايد نابيه ثبت اطمعات را با يك منحني با شعاعي معادل با 

  ميان عممت  ذاري بر روي  مقيام شعاع  خط ترسي  شده با سو ن  ط  ن ايد. فواص

  مان بايد دوره  ماني بداكثر يك ساعت را نشان بدهند.

تغيير سرعت به ميزان ده كيلومتر بر ساعت بايد بوسيله ايجادبدا   تغييري      5-3-8

 ميلي تر در مختگات مربوطه بر روي بر ه ثبت نشان داده شود. 6/1به اندا ه

 ثبت  مان        5-3-6

تجهيزات ثبت كننده بايد به نحوي ساخته شده باشد كه دوره  مان رانند ي    5-3-6-1

ه يشه به صورت خودكار ثبت شودو ه چنين در صورت وزو  بتوان ا  طريق يك كليد 

ساير  مانهاي سپري شده  مث   مان انترار    مان خواب) در مورد خودروهاي با دو 

 ت بركت خودرو( را نيز بطور جدا انه ثبت ن ود.راننده( و  مان صر  شده) غير ا  باو

ت ايز بين دوره هاي مختلف  ماني   بايد ا  روي ويي يهاي خطوط ترسي      5-3-6-2

 شده ودر صورت وزو  ا  عمئ  يكر شده در شيوست اوف م كن باشد.

دوره هاي مختلف  مان ثبت شده برروي بر ه ثبت اطمعات بايد بواسطه اختم  

طوط ترسي  شده  ويا بوسيله هر روش ديگري كه ا  نقطه نرر خوانايي و ضخامت خ

سهووت تفسير بر ه  ثبت بدا   داراي تاثير  ذاري مشابهي هستند ا  ه  ت يز داده 

 شوند.



در مورد خودرو هايي كه داراي بيس ا  يك راننده هستند و اطمعات ثبت    5-3-6-3

دو صفحه ثبت اطمعات جدا انه ) يك برگ براي بايد  برروي   1-6-3-5شده طبق بند    

هر راننده ( ضبط شود. در اين صورت بركت رو به جلوي هر صفحه  يا بايد بوسيله 

 يك مكانيز   وابد  و يا بوسيله مكانيزمها ي ه زمان انجا  شذيرد.

 محفره دستگاه     5-8

كنترل مكانيز  تنري  محفره دستگاه  باوي بر ه  يا بر ه هاي ثبت  به ه راه   5-8-1

 مجدد ساعت و بايد توسط يك  ف  محافرت شود.

هر بار با  شدن محفره باوي بر ه  يا بر ه هاي ثبت  و كنترل مكانيز  تنري     5-8-2

 مجدد ساعت بايد بگورت خودكار روي بر ه  يا بر ه هاي ثبت اطمعات در  شود.

 عممت  ذاري ها     5-6

 بايد برروي صفحه ن ايشگر  اب  رويت باشندعم مت هاي  ير   5-6-1

( در نزديكي عدد نشان داده وابد اندا ه  يري مسافت بوسيله برو  اختگاري )

 شده توسط مسافت سنج.

 .  در نزديكي  مقيام سرعت و عممت  

    =...و    =...محدوده اندا ه  يري سرعت سنج به صورت 

در صورتي كه اين عممت  ذاري روي شمك تشريح كننده تجهيزات  عممت  ذاري شود.

 نيز نشان داده شده باشندو نيا ي به رعايت اين بند نيست.

شمك تشريح كننده بايد درون دستگاه تعبيه شده و باوي اطمعات  ير باشد كه   5-6-2

 ه گي بعد ا  نگنو به سهووت   اب   روئيت باشند:

 جهيزاتنا  و نشاني سا نده ت

 ش اره سريال و تاريخ ساخت

 ش اره تائيديه  اخذ شده براي نوع دستگاه

   = ...و يا    = ...ثابت دستگاه به يكي ا  اشكال : 

 1-6-5در صورت ت اي  محدوده اندا ه  يري سرعت به صورت نشان داده شده در بند 



اشد كه در خار  ا  رواداري بايد بساسيت دستگاه نسبت به  اويه شين به نحوي ب

نشان داده شده  1مجا و روي نتايج  خوانده شده تاثير بگذارد.  اويه مجا  در شك  

 است :

 
 

  اويه مجا  شين -1شك  

 اويه اندا ه  يري شده نسبت به صفحه افقي دستگاه  ) كه كامم  نسبت به  كه در آن 

و  شده است. در باوي كه  1ه دستگاه براي آن كاويبره افق سربا  نگن شده است ( ك

  به ترتين  ن ايانگر  بداكثر  ميزان انحرا  مجا  به با تر و شايينتر ا   اويه

 مي باشند.  كاويبراسيون 

 بداكثر رواداري ) دستگاههاي بگري و ثبت كننده(      5-5

  ب  ا  نگن روي ميز آ مايس    5-5-1

 ت طي شده مساف   5-5-1-1

درصد بيشتر و يا ك تر ا  مسافت وا عي و به شرطي كه مسافت مذكور بدا   يك 1

 كيلومتر باشد.

 سرعت     5-5-1-2

 سه كيلومتر بر ساعت  بيشتر يا ك تر ا  سرعت وا عي 

  مان     5-5-1-3

2   ه د يقه در هر هفت شبانه رو  در مواردي كه دور 11د يقه در شبانه رو  يا بداكثر

 كار   ساعت ش  ا  كوك كردن ك تر ا  مدت مزبور نباشد.

 هنگا  نگن       5-5-2

 مسافت طي شده     5-5-2-1

                                                 
1 - Calibrated 



 دو درصد بيشتر يا ك تر ا  مسافت وا عي و كه آن مسافت بايد بدا   يك كيلومتر  باشد.

 سرعت     5-5-2-2

 چهار كيلومتر بر ساعت بيشتر يا ك تر ا  سرعت وا عي 

  مان      5-5-2-3

  دو د يقه در هر رو    يا 

   ده د يقه در هر هفت رو 

 در هنگا  استفاده       5-5-3

 مسافت  طي شده    5-5-3-1

چهار درصد بيشتر يا ك تر ا  مسافت  وا عي و كه آن مسافت بايد بدا   يك كيلومتر 

 باشد.  

 سرعت      5-5-3-2

 سرعت وا عيشس كيلومتر بر ساعت  بيشتر يا ك تر ا   

  مان     5-5-3-3

 دو د يقه در هر رو     يا 

  ده د يقه در هر هفت رو 

تنها براي  3-5-5تا  1-5-5مقادير بداكثر خطا ي مجا  اشاره شده در بندهاي   5-5-8

درجه سلسيوم صادس ميباشند كه اين درجه  81درجه برارتهاي كاري بين صفر و 

 دا ه  يري شده باشد.برارت بايد در نزديكي دستگاه ان

بايد تحت  3-5-5و  1-5-5اندا ه  يري بداكثر رواداري يكر شده در بندهاي   5-5-6

 صورت  يرد.  9شرايط بند 

 ويي يهاي بر ه  هاي ثبت اطمعات      3

 نكات كلي       3-1



بر ه ثبت اطمعات  بايد به نحوي باشد كه در كاركرد عادي دستگاه اختمل    3-1-1

د نكرده و ه چنين اطمعات ثبت شده در بر ه  ها غير  اب  شاك  شدن بوده و به ايجا

 سهووت  اب   رائت و شناسايي باشند.

بر ه  هاي ثبت اطمعات بايد ابعاد خود ونيز هر  ونه اطمعات ضبط شده روي خود  را 

 تحت شرايط عادي رطوبت و درجه برارت بف  ن ايند.

رروي بر ه بايد بدون آسين ديدن بر ه و بدون تاثير بر عموه براين ثبت اطمعات ب

 خوانائي آن م كن باشد.

تحت شرايط نگهداري عاديو اطمعات  ثبت شده روي بر ه  ها بايد بدا   تا يكسال به 

 روشني  اب   رائت باشد.

 ساعت باشد. 28ظرفيت ثبت روي بر ه  ها با هر شك  و فرمي  بايد بدا        2 -3-1

تي كه ا  چندين بر ه  رد ب نرور افزايس ظرفيت ثبت مداو  برروي آنها در صور

استفاده شده   اتگا ت ميان بر ه هاي  رد بايد به نحوي باشد كه هيچ  ونه  سستگي 

در اطمعات ثبت شده و يا تداخ  اطمعات ثبت شده در نقطه انتقال يك صفحه به صفحه 

 ديگر وجود نداشته باشد.

 بت اطمعات روي بر ه  ها و درجه بندي آنهانوابي ث    3-2

 بر ه هاي ثبت اطمعات بايد باوي نوابي ثبت يي  باشند:    3-2-1

 نابيه اختگاصي اطمعات مربوط به سرعت 

 نابيه اختگاصي اطمعات مربوط به مسافت طي شده 

اي يك يا چند نابيه براي اطمعات مربوط به  مان رانند ي ومربوط به ساير دوره ه

 كاري  مان استرابتهاي كاري و مرخگيهاي در نرر  رفته شده براي رانند ان. 

كيلومتر بر ساعت يا ك تر  21نابيه ثبت سرعت بايد بگورت تقسي ات ثابت  3-2-2

مدر  شده باشد. سرعت مربوط به هر عممت بر روي مقيام بايد بگورت ر   در 

يد بدا   يكبار  در نابيه مزبور نشان نيز با برابر آن نشان داده شود. عممت  



داده شده باشد. آخرين درجه نشان داده شده بر روي مقيام  بايد با بداكثر محدوده 

 اندا ه  يري سرعت توسط دستگاه منطبق باشد.

نابيه مربوط به ثبت مسافت طي شده بايد به نحوي تنري  شده باشد كه تعداد  3-2-3

 بدون مشك   رائت ن ود.كيلومترهاي طي شده را بتوان  

نابيه يا نوابي در نرر  رفته شده براي ثبت مدت  مانهاي اشاره شده در  بند  3-2-8

بايد بنحوي مدر  شده باشد كه ت ايز ميان دوره هاي مختلف  ماني به وضوح  3-2-1

 امكان شذير باشد.

 اطمعاتي كه بايد بر روي بر ه ثبت اطمعات چاپ شود 

 اطمعات  ير بايد بگورت چاشي در  شده باشد :بر روي هر بر ه  

 نا  و نشاني يا نا  تجاري سا نده.

 عممت يا ش اره تائيديه مربوط به مدل بر ه ثبت اطمعات.

عممت)عمئ ( يا ش اره تائيديه مربوط به نوع يا انواع دستگاههائي كه بر ه ثبت اطمعات 

 را ميتوان در آن نوع دستگاهها بكار برد.

 چاپ ميشود. ده با ئي اندا ه  يري سرعت كه بر بسن محدو

ض نا روي هر يك ا  بر ه هاي ثبت اطمعات بايد مقيام درجه بندي  مان بگورت 

چاپ شده وجود داشته باشد  بنحوي كه بتوان  مان را مستقي ا در فواص   ماني هر 

ي را بتوان بدون مشك  د يقه  رائت ن وده و در عين بال  هر شنج د يقه فاصله  مان 16

 تعيين ن ود.

 شيس بيني فياي خاوي براي هر ونه اظهار نرر بگورت دست نوي    3-8

روي هر بر ه ثبت بايد يك فياي خاوي شيس بيني شده باشد   تا رانند ان بتوانند 

 جزئيات يي  را در آن فيا وارد ن ايند :

 نا  و نا  خانواد ي راننده .

 ت ه استفاده ا  بر ه ثبت اطمعات.تاريخ و مح  شروع و خا



ش اره يا شمك خودرو يا خودروهائي كه در خمل مدت استفاده ا   بر ه ثبت  راننده با 

 آن خودروها كار كرده است.

 رائتهاي مستقي  ا  كيلومتر ش ار خودرو يا خودروهائي كه راننده ا  آن بر ه ها 

 استفاده كرده است.

 و صورت  رفته است. ماني كه هر ونه تغييرخودر

 نگن تجهيزات ثبت كننده      4

تجهيزات ثبت كننده بايد بنحوي در خودرو جايگذاري شوند كه راننده ا  صندوي  4-1

خود بتواند بوضوح سرعت سنج   كيلومتر ش ار و ساعت را مشاهده ن وده و در عين 

ادفي بفاظت بع   بال ا  كليه تجهيزات فوس ا  ج له اجزا متحرك  در برابر صدمات تگ

 بيايد.

امكان انطباس  ثابت تجهيزات ثبت كننده با ضرين مشخگه خودرو با استفاده ا   4-2

 ابزار مناسن  كه اصطمبا آداشتور ناميده ميشود  بايد وجود داشته باشد.

بايد داراي كليدي باشند كه ا   1خودروهاي داراي دو يا چند نسبت تبدي  محور عقن 

سبتهاي تبدي  مختلف را بتوان بگورت خودكار با نسبتي كه دستگاه طريق آن اين  ن

 براي آن تنري  شده منطبق ن ود.

بعد ا  كنترل نگن تجهيزات   بايد شمكي در كنار تجهيزات و يا در داخ  آن نگن  4-3

شود بنحوي كه كامم در معرض ديد  رار  يرد. ش  ا  هر با رسي توسط يك نگاب يا 

تائيد كه منجر به تغيير در تنري  نگن شود   بايد شمك جديدي بجاي تع ير اه مورد 

 شمك  بلي نگن شود.

 شمك بايد بدا   جزئيات  ير را نشان دهد:

 نا   نشاني يا نا  تجاري نگاب يا تع ير اه مورد تائيد.

 يا ضرين مشخگه خودرو به شك   

 1به شك  ميلي تر ..........=  محيط موثر تاير چرخهاي خودرو

                                                 
1- rear axle ratio 



تاريخهائي كه ضرين مشخگه خودرو تعيين شده و محيط موثر چرخها اندا ه  يري 

 شده.

 شل پ ن ودن      4-8

  طعات  ير بايد بگورت شل پ شده باشند:     

شمك نگن   مگر آنكه بنحوي نگن شده باشد كه نتوان آن را بدون آسين به    4-8-1 

 آن ا  جاي خود در آورد.عممتهاي روي 

 هر دو سر اتگال ك  تجهيزات نسبت به ك  تجهيزات  ثبت كننده و خودرو4-8-2

 آداشتور و نقطه جايگيري آن در مدار  4-8-3

مكانيز   كليد)سوئيچ( براي خودروهاي داراي تعداد دو يا چند نسبت تبدي     4-8-8

 محور 

 ليد به بقيه دستگاهاتگاوهاي رابط آداشتور و مكانيز  ك   4-8-6

 2-3-1-5محفره مورد نيا  تحت شرايط بند    4-8-5

هر ونه در شوش كه امكان دسترسي به وسائ  انطباس دهنده ثابت تجهيزات ثبت   4-8-3

 كننده با ضرين مشخگه خودرو را امكان شذير ميسا د.

باشند و در موارد بخگوو م كن است شل پهاي بيشتري جهت ارائه تائيديه مورد نيا  

 مو عيت اينگونه شل پها  بايد در  واهي تائيد نوع يكر شود.

   تحت شرايط  ير ميتوانند بذ  شوند.6-8-4تا  2-8-4شل پ هاي يكر شده در بندهاي 

 در موارد اضطراري

جهت نگن   تنري  يا تع ير محدود كننده سرعت يا هر ونه وسيله ديگر كه به اي ني   

 در جاده ك ك ن ايد.

وط بر آنكه تجهيزات ثبت كننده به كار خود به نحو د يق و رضايتبخس و با  ابليت مشر

اط ينان با  ادامه داده و بمفاصله ش  ا  نگن محدود كننده سرعت يا هر ونه وسيله 

ديگر كه به اي ني در جاده ك ك ميكند   بوسيله يك نگاب يا تع ير اه مورد تائيد شل پ 

نيز ظر  مدت هفت رو  بايد مجددا شل پ  ردد. براي هربار شود و يا در ساير موارد 



كه اين شل پ ها شكسته ميشوند   يك صورتجلسه كتبي با يكر عل  چنين ا دامي بايد تهيه 

 و به مقامات ييگمح ارائه شود.

بايد بوسيله يك غم   1كابلهاي اتگال دهنده تجهيزات ثبت كننده به فرستنده   4-6

ستيك مقاو  در برابر  ن   د ي كه هر دو انتهاي آن شرم شده فو دي با روكس شم

باشد  محافرت شود   مگر آنكه وسائ  بفاظت مشابهي در برابر دستكاري موجود 

باشدو ) براي مثال بوسيله كنترل كننده اوكترونيكي مانند رمز كننده سيگناوها(  و  ادر به 

ق تجهيزات ثبت كننده ضروري نبوده رديابي هر ونه دستگاهي باشدكه براي كاركرد د ي

و بوسيله اتگال كوتاه يا ايجاد و فه و يا ا  طريق اصمح و دستكاري اطمعات 

اوكترونيكي ارسال شده ا  بسگرهاي سرعت و مسافت ا  كاركرد صحيح تجهيزات ثبت 

)اتگال( ناشي ا  اتگا ت شل پ شده ا  1كننده جلو يري بع   آورد. وجود يك در  

 رر مقررات اين استاندارد  منطبق تلقي خواهد شد.نقطه ن

بجاي ن ايشگر اوكترونيكي مذكور ميتوان ا  كنترل كننده اوكترونيكي ديگري استفاده كرد 

كه اط ينان باص  كند كه تجهيزات  ثبت كننده در ه ه بال مستق  ا  عمئ  بسگرهاي 

 سرعت و مسافت    ادر به ثبت هر ونه بركت خودرو مي باشد.

(كه داراي تاخو را  2) مطابق با استاندارد ملي ش اره ...   براي خودروهاي  

بوده و امكان نگن يك كاب  روكس دار بين بسگرهاي مسافت/ سرعت با تجهيزات ثبت 

كننده در آنها ميسر ن ي باشد  بايد آداشتوري نگن شود كه تا بد امكان به بسگرهاي   

اب  روكس دار  بايد ا  آداشتور به تجهيزات ثبت كننده مسافت/سرعت نزديك باشد و  ك

 وص  شود.

 كنتروها و با رسي هاي        9

 اسامي سا مانهاي عهده دار كار كنترل و با رسي بايد انتخاب و اعم  شوند.

  واهينامه دستگاههاي جديد يا تع ير شده    9-1

                                                 
1 - Transmitter 

1-Joint 
 صورت ميگيرد. 3( در بند 1تا زمان تدوين استاندارد ملي مربوطه, طبقه بندي خودروها بر اساس مرجع ) - 2



تك تك دستگاهها  نو و يا  كاركرد صحيح و د ت اعداد و ار ا  نشان داده شده توسط

-4و بوسيله شوشس هائي مطابق با بند   2-6-5تع ير شده بايد در محدوده مقرر در بند 

 شل پ شده باشد.  8

در اين راستا موسسه استاندارد  م كن است كنترل اوويه اي را كه شام  اع ال كنترل و 

تائيد نوع شده و يا با  تائيد انطباس يك دستگاه جديد يا تع ير شده با ن ونه اي كه 

اوزامات استاندارد مربوطه و شيوستهاي آن منطبق ميباشد را مقرر ن ايد و يا م كن است 

 اختيار صدور  واهي نامه را به سا ند ان يا ن ايند ان مجا  آنها تفويض ن ايد.

 نگن دستگاه 

بايد هنگاميكه دستگاه بر روي خودرو نگن ميشود  دستگاه و ك  مج وعه نگن شده 

 يكر  شده منطبق باشد. 1-5-5با اوزامات مربوط به بداكثر رواداري مجا  كه در بند 

تستهاي با رسي بايد بوسيله نگاب يا تع ير اههاي مجا  و به مسئوويت خود آنان 

 انجا  شود.

 با رسيهاي دوره اي      9-3

ا   هر دو با رسيهاي دوره اي دستگاه نگن شده برروي خودرو بايد بد  9-3-1    

سال يكبار انجا  شده و مي توان آن را ه زمان با انجا  آ مايشهاي مربوط به صدور 

 برگ معاينه فني خودرو ها نيز انجا  داد.

 اين  بي  با رسي ها بايد شام  كنترل هاي  ير باشد :     

 كاركرد درست دستگاه.

 داشتن عممت يا ش اره تاييد نوع .

 دست نخوردن شمك نگن.

 ست نخوردن شل پ روي دستگاه  و ساير  طعات نگن شده.د 

 محيط وا عي چرخها



در خگوو بداكثر  3-5-5به منرور بگول اط ينان ا  انطباس با اوزامات بند  9-3-2

رواداري در هنگا  استفاده بايد بدا    هر شس سال يكبار با رسي انجا  شود. چنين 

 باشند.با رسيهايي بايد شام  تعويض شمك نگن نيز 

 اندا ه  يري ميزان خطا       9-8

اندا ه  يري خطا در  مان نگن و در خمل استفاده بايد تحت شرايط  ير انجا  شود و 

 كه بايد آنها را به منزوه بخشي ا  شرايط آ مون استاندارد به بساب آورد.

 خودرو بدون بار و در وضعيت كاركرد عادي

 سا نده  فشار باد   ستيكها طبق دستوراوع  

 ميزان ساييد ي  ستيكها در محدوده مجا   انوني 

بركت خودرو : خودرو بايد تحت نيروي موتور خود در يك مسير صا  برروي يك 

كيلومتر در ساعت و بركت كند. در صورتي كه  61 6سطح ترا  با سرعتي برابر با

ون را روي سكوي بتوان  به د ت  اب  مقايسه اي  با باوت وا عي رسيد   ميتوان آ م

 مناسبي انجا  داد. 

 شيوست اوف 

 عمئ  تشخيص دوره هاي  ماني مختلف

 )اوزامي(

 راننده بايد:

 مط ئن شود كه  مان ثبت شده بر صفحه با  مان رس ي كشور مطابق است.1

كليد  مكانيزمي را بكار اندا د كه بتواند دوره هاي  ماني  ير را جدا انه و مجزا ثبت 2

 كند:

عممت  2-1  مان رانند ي  : 

 :ت ا  دوره هاي كاري ديگر عممت 2-2 



 : ساير دوره هاي آماد ي كار  عممت2-3

 مان انترار يعني  ماني كه راننده بايد در مح  خود با ي ب اند تا شاسخگوي هر ونه 3

 غا  يا ا  سر  يري رانند ي و ياانجا  ساير كارها باشد.درخواست جهت آ

  مان صر  شده دركنار راننده ك كي در باويكه خودروبركت مي كند. 3-1

  ماني كه صر  خواب شده و خودرو توسط راننده ك كي در بال بركت است .3-2

 انه: و فه در كار و دوره هاي استرابت رو    عممت    3-3

 

 


















 
 
 







 

 
 


