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نستنیـها ا د اخبار و گزارش
 مهارت های فروش و ارتباط با مشتریان

 فناوری پیشرفته خودرو 
 خودرو های هیبریدی

 برندگان قرعه کشی های باشگاه مشتریان زیرول
 معرفی مراکز فروش

 اخبــار  زیرول

روغن موتورهای چهارفصل 

و ارزیابی کلی  این روغن ها 

در بازار ایران

شرکت ایمن روانساز صنعت
 شماره دوم





نخســتین شــماره نشــریه رول کــه خوشــبختانه بــا اســتقبال خــوب مخاطبــان خــود )همــکاران و 
مصرف کننــدگان ارجمنــد( همــراه شــد، نظــرات و پیشــنهادهای بســیاری را هــم در پــی داشــت.

لــذا، در ایــن فرصــت انــدک بــر آن شــدیم بــا اعمــال نظــرات عزیــزان و بــا حفــظ رویکــرد اصلــی 
ــا  ــن حــوزه اســت، ب ــان، اطالع رســانی و آگاه ســازی در ای ــا ذینفع ــاط ب ــه همــان ارتب نشــریه ک

تغییــرات الزم شــماره دوم را نیــز منتشــر نماییــم.
زیــرول بــرای خدمت رســانی بیشــتر بــه هموطنــان توانســته در حــوزه توزیــع محصــوالت خــود 
در ســه ماهــه نخســت ســال 95؛ شــعبه های مازنــدران، کرمــان و همــدان را افتتــاح و بــا جــذب 
کارکنــان، تحقیقــات بــازار و آمــوزش آنهــا گام هــای بلنــدی در جهــت بهبــود خدمت به مشــتریان 

در ایــن مــدت انــدک بــردارد.
همچنیــن در حــوزه برند ســازی، شــرکت ایمــن روانســاز صنعــت بــه عنــوان واحــد نمونــه رعایــت 
حقــوق مصرف کننــده مفتخــر بــه اخــذ گواهینامه هــای ISO 9001،ISO 10004 و 
ISO10002 شــده کــه ایــن امــر بــه جهــت ارتقــای ســطح ارتباطــی و نشــانه مشــتری مــداری 
بــوده و خــود گام مهــم دیگــری در عرصــه خدمت رســانی بــه مشــتریان ارجمنــد و نشــانه تــالش 

بــرای کســب اعتمــاد آنهــا اســت.
ــگاه  ــن باش ــای نوی ــه طرح ه ــد، ارائ ــوالت جدی ــد محص ــای تولی ــرکت در بخش ه ــن ش ای
مشــتریان، ارتبــاط مســتقیم بــا توزیع کننــدگان و مصرف کننــدگان عزیــز نیــز در چهــار مــاه 
گذشــته ســرعت بیشــتری گرفتــه و بــا اجرایــی کــردن آنهــا توانســته ســهم قابــل توجهــی از 

ــازار روانســازها را کســب نمایــد. ب
اکنــون بــا تجربــه مضاعــف، امیدواریــم بــا بهره گیــری از نظــرات و دیدگاه هــای خواننــدگان گرامی 
ایــن نشــریه بتوانیــم گام هــای ســازنده ای در جهــت تــداوم ایــن ارتبــاط پویا و کســب جایــگاه بهتر 

در منظر شــما مخاطبــان گرامــی برداریم.

سر مقاله

احسان شجاعی
مدیرعامل
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مجموعه ایمن روانساز، با در نظر 
گرفتن این رویه و با توجه به این 
موضوع که کیفیت جزء ثابتی از 
محصوالت ارائه شده است با ارائه 
خدمات منحصربه فرد در قالب 
باشگاه مشتریان دقیقاً همین 
سیاست را پیش روی خود قرار 
داده است

مهران شجاعی
مدیر بازاریابی

ول یر وغن موتور ز دستاوردهای ر
دنیای امـروز، دنیای رنگارنگ محصوالت اسـت. 
در هـر صنعتی محصوالت متنوع در شـکل های 
فـراوان بـه مصرف کننـدگان عرضـه می شـود و 
مصرف کننـده با درایت و آگاه ایـن زمانه می تواند 
بـه راحتـی محصـول مورد نظـر خود را بررسـی 

کـرده و یک خریـد خوب انجـام دهد.
ــن  ــی ای ــده نهای در حقیقــت مصرف کننــده برن
رقابــت اســت، لــذا بایــد بســیار کوشــید تــا نظر 

جامعــه را بــه محصــول خــود جلــب کــرد.
برخــی بــه دنبــال محصــول منحصــر بــه برنــد 
ــد کــه  ــر ایــن عقیده ان خــود هســتند، چــون ب
مصرف کننــده حتمــاً آنهــا را انتخــاب می کنــد 
و برخــی از ایــن دیــدگاه ســنتی خــود را رهــا 
ــرای  ــن ب ــای نوی ــال راهکاره ــه دنب ــرده و ب ک

ارائــه محصــوالت خــود هســتند.
ــنتی  ــدگاه س ــی رود، دی ــو م ــان جل ــه زم هرچ
بــه دســت فراموشــی ســپرده می شــوند و 
ــه  ــن را ارائ ــی کــه راهکارهــای نوی مجموعه های

می دهنــد به طــور حتــم پیــروز هســتند.
کاالهایــی کــه خدمــات مناســب تری بــه 
ــا اســتقبال  ــد ب ــه می دهن ــده ارائ مصــرف کنن

ــتند.  ــه هس ــرف مواج ــازار مص ــتری در ب بیش
ــد بیــش  حــال کیفیــت ایــن خدمــات می توان
ــوع  ــن ن ــا ای ــد ت ــوب باش ــه کاالی مرغ از ارائ
ــتری  ــت بیش ــا رغب ــده ب ــا را مصرف کنن کااله

ــد. ــداری کن خری
مجموعــه ایمن روانســاز، بــا در نظــر گرفتن این 
رویــه و بــا توجــه بــه ایــن موضــوع کــه کیفیــت 
جــزء ثابتــی از محصــوالت ارائه شــده اســت بــا 
ارائــه خدمــات منحصربه فــرد در قالــب باشــگاه 
مشــتریان دقیقــاً همین سیاســت را پیــش روی 

خــود قــرار داده اســت.
تصور کنید که شـما بـرای انتخـاب، دو محصول 
متفـاوت در اختیـار داریـد؛ کـه هـر دو، در نـگاه 
اول شـعار کیفیـت را می دهنـد، امـا یکـی از این 
از لحـاظ  محصـوالت دارای خدماتـی متفـاوت 
پشتیبانی است. شـما به عنوان یک مصرف کننده 

کدامیـک را انتخـاب می کنید؟
 شـک نکنیـد مصرف کننـده بـه دنبـال محصول 
بسـیار  نکتـه  ایـن  اسـت.  بهتـر  خدمـات  بـا 
حائـز اهمیـت اسـت. بـرای همیـن اسـت کـه 
تولید کننـدگان خدمات و کاال با رویکرد باشـگاه  
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مصرف کننـدگان وارد کارزار رقابـت می شـوند، کـه معمـوالً دارای حجـم 
بسـیار زیـادی از ایده هـا بـا در نظر گرفتـن خواسـته های مصرف کنندگان 
اسـت. در حقیقـت بـرآورده کردن ذائقه ها و خواسـته های متفـاوت؛ کاری 
بسـیار مشـکل اسـت، اما چـه چیزی بـرای یک برنـد بهتر ازاین اسـت که 
مصرف کننـده دغدغـه ایـن موضوع را داشـته باشـد که خواسـته های او را 
بـرآورده کنـد. تردیدی نیسـت با ایـن نحـوه بازاریابی مطمئناً مشـتریانی 

وفـادار بـه برنـد شـکل می گیرند.
مــا بــر ایــن عقیــده، اســتوار ایســتاده ایم کــه جــدای از ارائــه محصــول بــا 

ــه  ــز ارائ ــری نی ــات متفاوت ت ــز، خدم ــدگان عزی ــه مصرف کنن ــت ب کیفی
دهیــم تــا مشــتریان وفادارتــری داشــته باشــیم.

از همیـن رو امسـال نیـز کمپیـن جدیدی برای باشـگاه مشـتریان در نظر 
گرفته ایـم تـا در راسـتای ارزش آفرینـی و خدمات رسـانی هرچـه بهتـر به 
مشـتریان ارجمندمان کوشـیده باشـیم. برای آشـنایی بیشـتر بـا جزئیات 

ایـن کمپیـن،  می توانیـد به صفحـات آتی نشـریه مراجعـه نمایید.
ــادات و  ــا انتق ــم ب ــا می کنی ــی تقاض ــان گرام ــما همراه ــان از ش در پای

ــد. ــاری فرمایی ــا را ی ــود م ــنهادهای خ پیش
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ــش  ــت و نق ــته اهمی ــماره گذش در ش
ــب وکاری  ــر کس ــرای ه ــتریان را ب مش
بررســی کردیــم و ضــرورت کســب 
مهارت هــای الزم بــرای موفقیــت در 
نمودیــم.  خاطرنشــان  را  فــروش  کار 
نــکات  از  برخــی  شــماره  ایــن  در 

نیاز نیست همه مشتریان را در 
دفعات اول با اسم کوچک صدا 
بزنیم. به تدریج باید نام خانوادگی 
آن ها را یاد بگیریم، این امر توجه 
شما و اهمیت آن ها را در نزد شما 
نشان می دهد

دکتر رئوف رابطی
دکترای مدیریت بازاریابی
مدرس و مشاور بازاریابی

یان وش و ارتباط با مشتر مهارت های فر
ــرای  ــی ب ــای تکمیل ــدی و مهارت ه کلی
بررســی  را  فــروش  کار  در  موفقیــت 
ــه  ــن نکت ــر ای ــد ب ــا تأکی ــم. ب می کنی
ــل  ــد در عم ــا می بای ــن مهارت ه ــه ای ک
تکــرار  درعین حــال  و  مورداســتفاده 
ــت  ــی ثاب ــا به عنــوان جزئ واقــع شــود ت
ــم  ــگاه می توانی ــد. آن ــا درآی ــار م از رفت
ــوب در  ــو مطل ــه نح ــا ب ــن مهارت ه از ای

ــم. ــتفاده نمایی ــل اس عم
رفتـــار  همان طـــور  مشـــتریان  بـــا   -1
کنیـــد کـــه بـــا مهمان هـــای خـــود 
ــه  ــا بـ ــا ایرانی هـ ــد. مـ ــار می کنیـ رفتـ
ـــی  ـــتیم. وقت ـــروف هس ـــوازی مع مهمان ن
ـــالش  ـــد ت ـــا می آی ـــه م ـــه خان ـــی ب مهمان
ــایل  ــات وسـ ــد امکانـ ــم در حـ می کنیـ
راحتـــی و آســـایش او را فراهـــم کنیـــم. 
ـــه محـــل کار شـــما  ـــا وقتـــی مشـــتری ب آی
ــت  ــرای دریافـ ــی را بـ ــد و دقایقـ می آیـ
ـــرف  ـــری ص ـــر کار دیگ ـــا ه ـــت و ی خدم
می کنـــد، احســـاس راحتـــی می کنـــد؟ 
ــرای  ــی را بـ ــا محلـ ــاًل؛ آیـ ــرای مثـ بـ
ـــی  ـــار پیش بین ـــان انتظ ـــتن او در زم نشس
ــای  ــا دمـ ــا محـــل کار مـ ــم؟ یـ کرده ایـ
مناســـبی دارد؟ آیـــا آب ســـردکن کوچکـــی 

را در محـــل کار پیش بینـــی کرده ایـــم؟ 
و... 

ـــک  ـــاده و کوچ ـــد س ـــوارد هرچن ـــن م ای  
هســـتند امـــا تأثیـــر زیـــادی در نحـــوه 
نـــگاه مشـــتری بـــه کســـب    وکار مـــا دارد.
ـــود  ـــتریان خ ـــام مش ـــد ن ـــعی کنی 2- س
را یـــاد بگیریـــد و بـــا نـــام، آن هـــا را 

ـــد.  ـــرار دهی ـــاب ق ـــورد خط م
دیل کارنگی می گوید:

»اسم یک شخص برای او شـیرین ترین   
و مهم ترین صدا در کلیه زبان هاست«. 

ــتریان را در  ــه مشـ ــت همـ ــاز نیسـ نیـ  
دفعـــات اول بـــا اســـم کوچـــک صـــدا 
ـــی  ـــام خانوادگ ـــد ن ـــج بای ـــم. به تدری بزنی
ـــه  ـــر توج ـــن ام ـــم، ای ـــاد بگیری ـــا را ی آن ه
ـــما  ـــزد ش ـــا را در ن ـــت آن ه ـــما و اهمی ش

نشـــان می دهـــد.
3- به مشـتریان خـود لبخند بزنیـد. فراموش 
نکنیـد، اعمـال بلندتر و شـیواتر  از کلمات 

منظور را می رسـانند.
ـــرا  ـــما م ـــد: ش ـــم می گوی ـــک تبس ی  
خوشـــحال می کنیـــد، از مالقـــات شـــما 
خوشـــحالم. چینی هـــا ضرب المثلـــی 
کاســـب کاری  می گوینـــد  و  دارنـــد 
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طبیعی است هر کسی در حوزه 
فعالیت خود اطالعات بیشتری 
بدست می آورد ولی قرار نیست 
این قابلیت را به رخ دیگران 
بکشید

4- بـــه مشـــتریان خـــود نـــگاه کنیـــد )در 
همـــان 10 ثانیـــه اول(. بی توجهـــی 
ــی  ــد. وقتـ ــا را آزار می دهـ ــما آن هـ شـ
شـــخصی بـــه مـــا مراجعـــه می کنـــد، 
ــا  ــر بـ ــی اگـ ــه دارد؛ حتـ ــار توجـ انتظـ
ــا  ــد بـ ــم بایـ ــت می کنیـ ــن صحبـ تلفـ
حـــرکات بـــدن بـــه او توجه مـــان را 

منعکـــس کنیـــم. 
ــا  ــا ب ــکان دادن ی ــر ت ــا س ــال ب ــرای مث ب  
دعــوت او بــه نشســتن و ســپس بالفاصلــه 
بــا کوتــاه کــردن مکالمــه بــه کار او 

ــم. ــیدگی کنی رس
ــته  ــت داشـ ــود را دوسـ ــتریان خـ 5- مشـ
ـــی  ـــر گرام ـــه پیامب ـــور ک ـــید؛ همان ط باش

ــد: ــالم می فرماینـ اسـ
ــدا در  ــای خـ ــا را نعمت هـ »آن هـ  
حـــق خـــود بدانیـــد«. در ایـــن حدیـــث 
آمـــده اگـــر خـــدا بخواهـــد نعمت هـــای 
ـــد،  ـــام کن ـــدگان تم ـــق بن ـــود را در ح خ
ـــران  ـــه دیگ ـــت ب ـــیله خدم ـــا را وس آن ه
ــم  ــی مهـ ــن خیلـ ــد. ایـ ــرار می دهـ قـ
اســـت کـــه؛ وقتـــی در محـــل کارمـــان 
حاضـــر می شـــویم مشـــتریانمان را نـــه 
مزاحـــم بلکـــه رحمـــت خـــدا در حـــق 

ـــن شـــرایط  ـــم. در ای ـــان تصـــور کنی خودم
ـــا  ـــا آن ه ـــا ب ـــورد م ـــار و برخ ـــوه رفت نح
ـــود. بداخالقـــی  بســـیار متفـــاوت خواهـــد ب
یـــا انتظـــارات بیش ازحـــد آن هـــا مـــا را 

ــد و... ــی نمی کنـ عصبـ
6- مراقـــب ســـر و وضـــع و ظاهـــر خـــود 
ــید و  ــب بپوشـ ــاس مناسـ ــید. لبـ باشـ
مراقـــب وضعیـــت محـــل کار خـــود 
ــار  ــز بـــودن آثـ ــید. مرتـــب و تمیـ باشـ
ـــی  ـــذارد. حت ـــتری می گ ـــر مش ـــی ب مثبت
ـــا  ـــرای آن ه ـــد ب ـــه ها را بای ـــس و قفس جن
ـــر  ـــن تمیـــزی ب ـــم. ای ـــب کنی ـــز و مرت تمی
روحیـــه خـــود مـــا هـــم اثـــر مثبتـــی دارد.

و  دهیـــد  جـــواب  تلفن هـــا  بـــه   -7
را  تلفـــن  از  اســـتفاده  مهارت هـــای 

تمریـــن کنیـــد.

برخـی از مهارت های اسـتفاده از تلفن   
از: عبارت انـد 

ـــه  ـــما گرفت ـــا ش ـــی ب ـــاس ناموفق ـــر تم اگ  
را دنبـــال کنیـــد.  شـــد، شـــما آن 
ــل از زنـــگ  ــرعت )قبـ ــا را به سـ تلفن هـ
ـــت  ـــگام صحب ـــد. هن ـــارم( پاســـخ دهی چه
ـــث  ـــن باع ـــد. ای ـــد بزنی ـــن لبخن ـــا تلف ب
ـــه  ـــر ب ـــما بهت ـــدای ش ـــن ص ـــود ت می ش
ـــل احســـاس  ـــوش برســـد و طـــرف مقاب گ

خوبـــی داشـــته باشـــد.

خودتان را معرفی کنید
وقتی کـــه گوشـــی دســـت طـــرف مقابل تـــان 
اســـت و شـــما بـــرای پاســـخگویی در حـــال 
ـــه  ـــد ک ـــه او بگویی انجـــام دادن کاری هســـتید  ب

ــد. ــه کار می کنیـ چـ
8-توانمندی هـــای خـــود را بـــه رخ آن هـــا 
ـــی در  ـــر کس ـــت، ه ـــی اس ـــید. طبیع نکش
حـــوزه فعالیـــت خـــود اطالعـــات بیشـــتری 
بدســـت مـــی آورد ولـــی قـــرار نیســـت، 
ـــد؛  ـــران بکش ـــه رخ دیگ ـــت را ب ـــن قابلی ای

ــم: ــه می کنیـ بنابرایـــن توصیـ
 اگـر می توانیـد توانمندتـر باشـید، 
باشـید.  امـا بـه رخ دیگـران نکشـید.

 به عقاید مشـتریان احتـرام بگذارید 
- خـود را مشـاور او تلقی کنید.

کـــه لبخنـــد بـــه لـــب نـــدارد نبایـــد 
درب مغـــازه اش را بـــاز کنـــد. همـــه 
مـــا در مقاطعـــی بـــا مشـــکالتی روبـــرو 
می شـــویم؛ کـــه ایـــن امـــر در روحیـــه 
مـــا اثـــر دارد، امـــا ایـــن مـــوارد نبایـــد 
ــتریانمان  ــا مشـ ــورد بـ ــار و برخـ در رفتـ
ـــا  ـــا ب ـــار نامناســـب م منعکـــس شـــود. رفت
ـــا  ـــار م ـــه کســـب و کار و اعتب مشـــتریان ب

آســـیب می زنـــد.
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امـروزه خودروهـای هیبریـدی در نقـاط زیادی 
در  مثـال  بـرای  می شـود؛  دیـده  دنیــــا  از 
لوکوموتیوهـا. بیشـتر لوکوموتیوهـا از سیسـتم 
هیبریـدی دیـزل - الکتریکـی بهـره می برنـد.

در شـهرهایی ماننـد سـیاتل اتوبوس هایـی بـا 
همین سیسـتم دیـزل - الکتریک وجـود دارند.

ایـن اتوبوس ها یا بهتر بگوییـم تراموا هنگامی که 
بـه سـیم های برق باالی سـقف خود دسترسـی 
دارنـد از نیـروی پیشـرانه الکتریکـی خـود بهره 
می برنـد و زمانـی کـه بـه ایـن بافه هـای بـرق 
دسترسـی ندارنـد بـا پیشـرانه دیـزل خـود بـه 
حرکـت ادامه می دهنـد. زیردریایی هـا نیز نوعی 

ماشـین های هیبریـدی هسـتند کـه معمـوالً با 
یکـی از سیسـتم های هسـته ای - الکتریکی و یا 

دیـزل - الکتریکـی کار می کننـد. 
به طورکلی تمامی وسـایل نقلیه ای که از ادغام دو 
یـا چند پیشـرانه انتقال نیرو که به طور مسـتقیم 
یـا غیرمسـتقیم اسـتفاده می کنند و به سیسـتم 
ماشـین های  هسـتند؛  وابسـته  قـدرت  انتقـال 

می گوییم.  هیبریـدی 
بیشـتر خودروهای هیبریدی تولیدشـده تاکنون 
از نـوع بنزینـی - الکتریکـی هسـتند؛ گرچـه 
بعضـی شـرکت های خودروسـازی ماننـد پـژو-

سـیتروئن خودروهـای هیبریدی از نـوع دیزل- 

الکتریکـی نیـز تولیـد کرده اند.
در ایـن مقالـه بیشـتر بـه خودروهـای بنزینی - 

الکتریکـی می پردازیـم.

انرژی الکتریکی و انرژی بنزین
خودروهـای بنزینـی - الکتریکـی از نظر کارکرد 
محبوب ترین خودروهـا، بین خودروهای بنزینی 
و الکتریکـی هسـتند. بـه کمک شـکل هایی که 
در ادامـه نشـان داده می شـود بـه تفاوت هـای 

بیـن ایـن دو نوع خـودرو خواهیـم پرداخت.
خودروهـای بنزینـی شـامل یـک بـاک بنزیـن 
می باشـند که منبـع ذخیره کننده بنزیـن موتور 

یدی و های هیبر خودر
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اسـت و موتـور نیـز به وسـیله سیسـتم انتقـال 
قـدرت نیـروی تولیـدی را بـه چرخ هـا منتقـل 

می کنـد. 

Gasoline-powered car
در مقابـل خودروهـای الکتریکی یـک مجموعه از 
باتری ها وجود دارد که الکتریسـیته موردنیاز موتور 
الکتریکـی را فراهم می کنـد و موتور الکتریکی نیز 
به وسـیله سیسـتم انتقال قـدرت نیـروی تولیدی 

خـود را بـه چرخ ها منتقـل می کند. 

Electric car
بـرای مـا یک خـودروی مفیـد، خودرویی اسـت 
کـه حداقـل نیازهای مـا را برآورده کنـد که این 

نیازهـا می توانند چنین باشـند:
1- بـا هـر بـار سـوختگیری 482 کیلومتـر را 

نماییم. طـی 
2- سـوختگیری آسـان و سریع داشـته باشیم.

معمـوالً یـک موتـور بنزینی این نیـاز ما را 
بـرآورده می کنـد، امـا در عـوض آلودگـی 
زیـادی دارد و موتورهـای برقـی بـا اینکـه 
آلودگـی خیلـی کمـی )یـا اصـاًل( ایجـاد 
نمی کنـد، امـا ایـن موتـور حداکثـر بیـن 

50 تـا 100 مایـل )80 تا 161 کیلومتر( را 
بین دو شـارژ می توانند طـی کنند و دیگر 
مشـکل آن این اسـت که شـارژ سـخت و 

خیلـی زمانبـری دارند.
یـک خـودروی هیبریـدی، بنزینـی - الکتریکی 
به نوعـی  کـه  اسـت  پیشـرانه  دو  از  ترکیبـی 

باشـند. یکدیگـر  می تواننـد مکمـل 

هیبرید بنزین - الکتریسیته
سیسـتم هیبریـدی، بنزینی - الکتریکی شـامل 

اجـزا زیر اسـت:
	موتـور بنزینـی: موتـور بنزینـی کـه در 
ایـن خـودرو وجـود دارد، شـباهت زیـادی 
بـه موتورهـای بنزینـی خودروهـای بنزینی 
معمولـی دارد. ولـی ایـن موتـور کوچک تـر 
و نیـز دارای فّنـاوری باالتـری نسـبت بـه 
خودروهای معمولی اسـت، که باعث کاهش 

آلودگـی و افزایـش کارایـی می شـود.
	بـاک بنزیـن: بـاک بنزیـن در ایـن نـوع 
بـرای  انـرژی  ذخیـره  محـل  خودروهـا 
موتور بنزینی اسـت. بنزیـن چگالی انرژی 
باالتـری نسـبت بـه باتـری دارد به عنـوان 
مثـال 1000 پونـد باتـری معـادل 1 گالن 

در خودروهای الکتریکی یک 
مجموعه از باتری ها وجود دارد 
که الکتریسیته مورد نیاز موتور 
الکتریکی را فراهم می کند و 
موتور الکتریکی نیز به وسیله 
سیستم انتقال قدرت نیروی 
تولیدی خود را به چرخ ها 
می رساند
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)7 پونـد( بنزیـن انـرژی دارد. 
	موتـور الکتریکـی: موتـور الکتریکی در 
خودروهـای هیبریـدی خیلـی پیشـرفته 
هسـتند. این موتور پیشـرفته هم به عنوان 
یـک موتـور قادر بـه انجام کار اسـت و هم 
به عنـوان ژنراتـور به عنوان مثـال زمانی که 
بـه این موتور نیاز اسـت موتور با اسـتفاده 
شـتاب  بـود،  خواهـد  قـادر  باتری هـا  از 
موردنظـر را ایجاد کنـد و زمانی که خودرو 
نیـازی بـه موتـور الکتریکـی نـدارد، برای 
مثـال در یک سراشـیبی در حـال حرکت 
اسـت، این موتـور الکتریکـی به عنوان یک 
ژنراتـور نیـرو را بـه باتری هـا برمی گردانـد 

)با اسـتفاده از سـرعت در سراشـیبی(.
	ژنراتـور: ژنراتور بسـیار شـبیه بـه موتور 
الکتریکـی اسـت با ایـن تفاوت کـه ژنراتور 
فقط وظیفـه تأمین الکتریسـیته موردنیاز 

موتـور را بـر عهـده دارد؛ نـه کار دیگر.
ژنراتــور بیشــتر در خودروهــای هیبریــدی   
خودروهــای  مــی رود.  کار  بــه  ســری 
هیبریــدی ســری در ادامــه توضیــح داده 

ــد. ــد ش خواه
	باتری: باتری هـا در خودروی هیبریدی یک 
وسـیله ذخیره انرژی بـرای موتور الکتریکی 
هسـتند. برخـالف بنزیـن موجـود در بـاک 
بنزیـن کـه می توانـد فقط به موتـور بنزینی 
سـوخت برسـاند )یک انتقـال یک طرفـه از 

بـاک بنزین بـه موتـور بنزینی(. 
موتورهـای الکتریکـی عـالوه بـر کار فـوق   
می تواننـد انـرژی را بـه باتری پـس دهند. 
ولـی موتور بنزینـی نمی تواند چنین کاری 

را انجـام دهد.

سیستم انتقال قدرت 
دو سیسـتم پیشـرانه در خودروهای هیبریدی را 
می تـوان باهـم بـه روش هـای مختلفـی ترکیب 

کـرد ازجمله:

سری و موازی 
هیبرید موازی: درسیسـتم هیبرید مـوازی، باک 
بنزیـن سـوخت را بـه موتـور بنزینی می رسـاند و 
باتری هـا نیـز الکتریسـیته را بـه موتـور الکتریکی 
می رسـاند؛ هـر دو موتـور بنزینـی و الکتریکـی 

باتری ها در خودروی هیبریدی 
یک وسیله ذخیره انرژی برای 
موتور الکتریکی هستند. 
برخالف بنزین موجود در باک 
بنزین که می تواند فقط به موتور 
بنزینی سوخت برساند )یک 
انتقال یک طرفه از باک بنزین به 
موتور بنزینی(

متصـل  قـدرت  انتقـال  سیسـتم  بـه  همزمـان 
می شـوند و سـپس ایـن قدرت بـه چرخ ها منتقل 
می شـوند. توجـه داشـته باشـید که بـاک بنزین و 
موتـور بنزینـی به سیسـتم انتقال قـدرت متصل 
هسـتند و باتری هـا و موتـور الکتریکی نیـز اغلب 
به طـور مسـتقل و جداگانـه بـه سیسـتم انتقـال 

قـدرت متصل هسـتند.
درنتیجـه در هیبریدهـای مـوازی هـر دو موتور 
بنزینـی و الکتریکـی نیرومحرکـه مـورد نیـاز را 

فراهـم می کننـد.
هیبریدهـای سـری: در مقابـل هیبریدهـای 
مـوازی، هیبریدهـای سـری قـرار دارنـد کـه در 
ایـن نـوع؛ موتـور بنزینـی ژنراتـور را بـه حرکت 
درمـی آورد و ژنراتـور می توانـد باتری ها را شـارژ 
کنـد یـا بـه موتـور الکتریکی قـدرت بدهـد که 
ایـن موتور نیز به سیسـتم انتقـال قدرت متصل 
اسـت. بنابرایـن موتـور بنزینـی در هیبریدهـای 
سـری هرگز به طور مسـتقیم به سیسـتم انتقال 

قـدرت نیـرو نمی دهـد.

عملکرد خودروی هیبریدی:
موتـور بنزینـی در خـودروی هیبریـدی معموالً 
اسـت  معمولـی  خـودروی  یـک  از  کوچک تـر 
بیشـتر  دارد.  بیشـتری  بهـره وری  ازایـن رو  و 
خودروهـا بـرای تولید نیـروی کافی بـرای ایجاد 
شـتاب سـریع نیاز بـه یک موتـور نسـبتاً بزرگ 
دارنـد. در موتورهای کوچک بهـره وری و کارایی 
می توانـد توسـط کوچـک کـردن، سـبک کردن 

قطعـات و نیز بـا کاهش تعداد سـیلندرها بهبود 
پیـدا کند.

ــرا  ــه چ ــر اینک ــی ب ــل مبن ــن دلی چندی
ــر و  ــی باالت ــر کارای ــای کوچک ت موتوره
بهــره وری بیشــتری نســبت بــه موتورهای 

ــود دارد: ــد وج ــر دارن بزرگت

از  ســنگین تر  بزرگتــر  	مــوتــــورهای 
ــرژی  ــتند و ان ــبک تر هس ــای س موتوره
مصــرف  زمــان  واحــد  در  زیادتــری 
ــت شــتاب گرفتــن  ــرای حال می کننــد )ب

ــرباالیی( ــک س ــن از ی ــاال رفت و ب
	پیســتون و دیگــر اجــزای داخلی ســنگین 
هســتند و نیــز انــرژی زیادتــری در واحــد 
ــاال و  ــا در ســیلندر ب ــد ت زمــان نیــاز دارن

پاییــن برونــد.
 تغییــر مــکان و جابه جایــی در داخــل 
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درنتیجــه  اســت  بزرگتــر  ســیلندرها 
ــیلندر  ــر س ــرای ه ــتری ب ــوخت بیش س

موردنیــاز اســت.
 موتورهـای بزرگتـر معمـوالً سـیلندرهای 
بیشـتری دارند و هر سـیلندر نیز سـوخت 
زیـادی مصـرف می کند، حتی اگـر خودرو 

در حـال حرکت نباشـد.

دالیـل فـوق توضیـح می دهد کـه چـرا دو مدل 
خودروی مشـابه با موتورهای متفـاوت در آزمون 
سـنجش نتایـج متفاوتـی را به دسـت می آورند. 
اگـر هر دو خـودرو در حال حرکت در یک اتوبان 
باشـند و بـا سـرعت برابر و معیـن، خودرویی که 
موتـور کوچک تـری دارد انـرژی کمتری مصرف 
می کنـد و هـر دو موتـور خروجـی یکسـانی از 
قـدرت را تولیـد می کنند. ولی موتـور کوچک تر 
از سـوخت کمتـری اسـتفاده می کند کـه به آن 

سـرعت برسد.
امـا چطـور این موتـور کوچـک می توانـد قدرت 
موردنیـاز خودروی شـمارا در مقابـل خودروهای 

پرقـدرت در جـاده فراهم کند؟
اجـازه دهیـد مقایسـه ای بیـن خودرویـی مانند 
بـا  بـزرگ   V8 موتـور یـک  بـا  کامـارو  چـوی 
خـودروی هیبریـدی مـا کـه دارای یـک موتـور 
گازسـوز و یـک موتـور الکتریکـی انجـام دهیم.

موتور گازسـوز در خودروی هیبریدی قدرت کافی 
برای حرکت ماشـین در یک بزرگراه را دارد. موتور 
خـودروی کامارو قدرتی بیشـتر از قـدرت موردنیاز 

برای وضعیت های مختلـف دارد.
امــا زمانــی کــه خــودروی هیبریــدی نیــاز 
به شــتاب و یــا نیــاز بــه قــدرت بیشــتری داشــته 
باشــد )بســته بــه شــرایط( ایــن موتــور نیــاز بــه 
کمــک پیــدا می کنــد کــه ایــن کمــک از یــک 
موتــور الکتریکــی و باتــری تأمیــن می شــود کــه 
ــی  ــروی اضاف ــاز نی ــن سیســتم در صــورت نی ای

ــد. ــم می کن ــروری را فراه ض
ــی  ــای معمول ــوز در خودروه ــای گازس موتوره
بــرای حداکثــر قــدرت ممکن ســاخته  شــده اند، 
درحالی کــه راننــدگان ایــن خودروهــا در کمتــر 
از 1 درصــد از زمــان رانندگــی از حداکثــر 
قــدرت موتــور اســتفاده می کننــد. خودروهــای 
هیبریــدی از موتورهــای کوچک تــری اســتفاده 
می کننــد کــه ســایز ایــن موتورهــا فقــط بــرای 
مقــدار متوســط »حداکثــر قــدرت نامــی« 
ساخته شــده اند تــا ماکزیمــم مقــدار ممکــن در 
کنــار کوچــک بــودن و کارایــی بیشــتر موتــور 
ــای  ــرای خودروه ــروزه ب ــند. ام ــته باش را داش
هیبریــدی یــک ســری فوت وفــن بــه کار 
می برنــد تــا بهــره وری ســوخت بــاال رود. بعضــی 
ــودرو  ــوع خ ــه ن ــرای هم ــا ب ــن فوت وفن ه از ای
اعــم از هیبریــدی و غیــر هیبریــدی اســت کــه 
بــه آن هــا کمــک می کنــد تــا کارایــی بهتــری 

داشــته باشــند.

یک خودروی هیبریدی می تواند:
	انرژی را بازیابی و در باتری ذخیره نماید: 

هنگامی کــه پــدال ترمــز را فشــار می دهیــد، 
شــما در حــال تلــف کــردن انــرژی در خودرو 
هســتید. هرچــه خــودرو ســرعت بیشــتری 
بــرود انــرژی جنبشــی بیشــتری دارد. ترمــز 
کــردن ایــن انــرژی را هــدر می دهــد و 
در  می کنــد.  گرمــا  تبدیــل  شــکل  بــه 
خودروهــای هیبریــدی می تــوان مقــداری از 
ایــن انــرژی را بازگردانــد و در باتــری بــرای 
اســتفاده مجــدد ذخیــره کــرد. ایــن کار 
ــاء کننــده« انجــام  ــز احی ــا سیســتم »ترم ب
می گیــرد. در ایــن حالــت موتــور الکتریکــی 
به ماننــد یــک ژنراتــور رفتــار می کنــد و 
ــن  ــین ای ــت ماش ــدن حرک ــد ش ــن کن ضم
انــرژی جنبشــی را صــرف شــارژ کــردن 

باتــری می کنــد.

	 بعضـی وقت هـا موتـور بنزینـی خاموش 
همیشـه  هیبریـدی  خـودروی  می شـود: یـک 
نیـاز بـه روشـن بـودن موتـور بنزینـی نـدارد. زیرا 
یـک موتور الکتریکـی و باتـری نیـز دارد. بنابراین 
بعضـی وقت ها می تـوان موتـور بنزینی خـودروی 
هیبریـدی را خامـوش کـرد. برای مثـال زمانی که 
خـودرو در مقابـل چراغ قرمـز توقـف کرده اسـت.
ــک  ــول آیرودینامی ــردن اص ــه کار ب ب  
بــرای کاهــش نیــروی درگ: وقتی کــه 
شــما در یــک اتوبــان رانندگــی می کنیــد 
بیشــترین نیــروی موتــور شــما صــرف مقابلــه 
بــا نیــروی فشــار هــوا می شــود کــه ایــن نیــرو 
بــه نیــروی درگ آیرودینامیــک موســوم اســت. 
ایــن نیــروی درگ می توانــد بــه چندیــن روش 
کاهــش یابــد. یــک راه مطمئــن بــرای کاهــش 
ایــن نیــرو, کاهــش ناحیــه جلــوی اتومبیــل و 
بــه کار بــردن اصــول آیرودینامیک در آن اســت. 
و  بدنـه خـودرو  روی  اشـیاء خارجـی  کاهـش 
نیـز حـذف بعضـی از آن هـا می توانـد در بهبـود 

آیرودینامیـک خـودرو مؤثـر باشـد.
بـرای مثال بعضـی وقت هـا جایگزینـی آیینه ها 
بـا دوربین هـای کوچـک می توانـد مفید باشـد.

	بـه کار بـردن تایرهـای خـاص: تایرهـای 
سـطوح  بـرای  و  بهینه سـازی  خودروهـا  اکثـر 
صـاف بـا کمترین تالطـم و چسـبندگی طراحی 
شـده اند و به خوبی نیز در اکثر شـرایط محیطی 
دارنـد، امـا ایـن تایرهـا موجب بـه وجـود آمدن 
نیـروی درگ می شـوند. خودروهـای هیبریـدی 
از یـک تایـر مخصـوص اسـتفاده می کننـد کـه 
سـفت ، پربادتر و نیز فشـار بیشـتر را نسـبت به 
تایرهـای معمولـی تحمـل می کننـد. در نتیجه 
ایـن کار باعـث کاهـش نیـروی درگ بـه مقـدار 

نصـف تایرهـای معمولـی می شـود.
	بـه کار بـردن مـواد سـبک وزن: کاهش 
وزن کل خـودرو یکـی از راه هـای سـاده بـرای 

افزایـش راندمـان و کارایـی خـودرو اسـت.
حـال  در  کـه  زمانـی  سـبک تر  خودروهـای 
شـتاب گیری هسـتند یـا در حـال بـاال رفتـن 
از یـک سـرباالیی؛ انـرژی کمتـری نسـبت بـه 
می کننـد.  مصـرف  سـنگین تر  خودروهـای 
مـواد کامپوزیـت ماننـد فیبـر کربـن یـا فلـزات 
سـبک وزن مانند آلومینیـوم و منیزیم می توانند 

در کاهـش وزن خـودرو بـه کار رونـد.

در خودروهای الکتریکی یک 
مجموعه از باتری ها وجود دارد 
که الکتریسیته مورد نیاز موتور 
الکتریکی را فراهم می کند و 
موتور الکتریکی نیز به وسیله 
سیستم انتقال قدرت نیروی 
تولیدی خود را به چرخ ها 
می رساند
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ـــن  ـــن بی ـــرار گرفت ـــا ق ـــی، ب ـــتم های مکانیک ـــکار، در سیس ـــای روان روغن ه
ـــت  ـــر حرک ـــاوم در براب ـــروی مق ـــش نی ـــث کاه ـــاس، باع ـــطح در تم دو س
ـــد.  ـــطوح می گردن ـــبی س ـــت نس ـــرای حرک ـــروی الزم ب ـــکاک( و نی )اصط
ـــات  ـــل قطع ـــناخت کام ـــر ش ـــالوه ب ـــی ع ـــکار مصرف ـــاب روان ـــذا در انتخ ل
متحـــرک، شـــرایط کاری آن هـــا نیـــز بایـــد موردتوجـــه قـــرار گیـــرد. روغـــن 
انتخاب شـــده بایـــد دارای خصوصیـــات مناســـب فیزیکـــی و شـــیمیایی 

ـــد.  ـــوردار باش ـــوب برخ ـــت مطل ـــوده و از کیفی ب
گرانـــروی به عنـــوان یکـــی از مهم تریـــن خـــواص فیزیکـــی روغن هـــای 
روانـــکار، نه تنهـــا به عنـــوان معیـــاری بـــرای درجه بنـــدی آن هـــا اســـت 
ـــا دارد  ـــت روغن ه ـــرل کیفی ـــش بســـزایی در کنت ـــری آن نق ـــه اندازه گی بلک
ـــه  ـــی ک ـــن تصـــور عموم ـــه ای ـــرد ک ـــد خاطرنشـــان ک ـــن موضـــوع را بای و ای
ـــت،  ـــری اس ـــن بهت ـــد، روغ ـــته باش ـــری داش ـــروی باالت ـــن گران ـــه روغ هرچ
اشـــتباه اســـت. زیـــرا روغـــن مناســـب بایـــد متناســـب بـــا شـــرایط عملیاتـــی 
ـــق  ـــار/ فشـــار و مطاب مختلـــف  ماننـــد؛ درجـــه حـــرارت، ســـرعت،  میـــزان ب

ـــردد. ـــاب گ ـــتگاه ها انتخ ـــازندگان دس ـــای س توصیه ه
مـواد افزودنـی باهـدف بهبـود کیفیـت و تأمیـن خـواص موردنظـر، بـه 
روغن هـا افـزوده می شـود. به منظور بهبود شـاخص گرانـروی روغن ها نیز 
از مواد افزودنی بهبوددهنده شـاخص گرانروی )VI Improvers( اسـتفاده 
می شـود. ایـن مـواد  پلیمـری، وظیفه کاهش تغییـرات گرانـروی در برابر 
تغییـرات درجـه حـرارت را به عهـده دارد. زیرا گرانـروی روغن ها خاصیت 
ثابتـی نبـوده و بـا تغییر درجه حرارت، فشـار و سـرعت برشـی، مقدار آن 
تغییـر می کنـد. به همیـن دلیل روغن هـای چهارفصل جهت اسـتفاده در 
موتورهـا و باهـدف ارتقاء توانایی روغن در مقابل تغییـرات دمای محیط و 
موتـور معرفـی و بکار برده می شـود. امـروزه روغن های چهارفصل توسـط 

تولیدکننـدگان مختلـف تهیه و بـه بازار عرضـه می گردد. 

مصرف کننـــدگان ایـــن روغن هـــا نیـــز بـــر اســـاس نیـــاز و دسترســـی 
ــا اقـــدام می نماینـــد.  نســـبت بـــه تأمیـــن و مصـــرف ایـــن روغن هـ
از طـــرف دیگـــر، ایـــن اطمینـــان نمی توانـــد وجـــود داشـــته باشـــد 
کـــه انـــواع روغن هـــای کـــه تحـــت عنـــوان چهارفصـــل در دســـترس 
مصرف کننـــدگان قـــرار می گیـــرد، از نظـــر ویژگی هـــای مـــورد 
انتظـــار از یـــک روغـــن چهارفصـــل، دارای کیفیـــت الزم هســـت یـــا خیـــر.
در ایـــن صـــورت ضـــرورت کنتـــرل و آزمایـــش روغن هـــا به منظـــور 
حصـــول اطمینـــان بـــرای مصرف کننـــدگان از احـــراز شـــرایط الزم 

روغـــن کامـــاًل احســـاس می شـــود.   
ـــروی و انجـــام آزمایـــش  ـــا اســـتفاده از اندازه گیـــری گران ـــه ب ـــن مقال در ای
پایـــداری برشـــی بـــر روی تعـــدادی از روغن موتورهـــای چهارفصـــل 
ـــه  ـــی قرارگرفت ـــورد بررس ـــا م ـــت آن ه ـــران، کیفی ـــازار ای ـــود در ب موج
ـــخ داده  ـــؤال پاس ـــن س ـــه ای ـــت ب ـــده اس ـــعی ش ـــن س ـــت. همچنی اس
ـــط  ـــران توس ـــه در ای ـــل ک ـــای چهارفص ـــه روغن ه ـــا کلی ـــه آی ـــود ک ش
ـــوب  ـــت مطل ـــود از کیفی ـــه می ش ـــازار ارائ ـــه ب ـــف ب ـــرکت های مختل ش

ـــد. ـــابهی برخوردارن و مش

واژه های کلیدی
)Viscosity( گرانروی

درواقــع گرانــروی مقاومتــی اســت کــه ســیال به دلیــل اصطــکاک داخلی 
مولکول هــا، در مقابــل جــاری شــدن از خــود نشــان می دهــد. گرانــروی 
ــا تغییــرات درجــه حــرارت تغییــر می کنــد. بدین صــورت کــه  ســیال ب
اگــر درجــه حــرارت کاهــش یابــد، گرانــروی زیــاد می شــود و بر عکــس. 
ــان  ــر درجــه حــرارت  بی ــا ذک ــروی همیشــه ب ــل، گران ــن دلی ــه همی ب

می گــردد ]1[.

وغن موتورهای چهارفصل ر
وغن ها در بازار ایران یابی کلی این ر و ارز مهندس عبداللهی

CM کارشناس
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پایداری برشی
گرانروی دینامیک

گرانــروی دینامیــک کــه فقــط تابعــی از اصطــکاک داخــل یــک مایع اســت، 
یکــی از اساســی ترین عوامــل در محاســبات طراحــی یاتاقان هــا و جریــان 
مایــع اســت و میــزان آن بــا اندازه گیــری مقــدار نیــروی الزم بــرای غلبــه بــر 

نیــروی اصطــکاک بیــن دوالیــه بــا ابعــاد مشــخص تعییــن می شــود.
تفــاوت ســرعت بیــن دوالیــه ســیال کــه به تغییــرات خطــی آن ها بســتگی 
ــان  ــود. گرادی ــان داده می ش ــا  )s( نش ــام دارد و ب ــی ن ــرعت برش دارد، س

ســرعت بــه تنــش برشــی)τ( نیــز بســتگی دارد.
گرانــروی دینامیکــی معمــوالً بــا η نشــان داده می شــود و واحــد آن پــوآز- 
ســانتی پــوآز )cp=0.01p( و در سیســتم  بین المللــیSI، بــا واحــد پاســکال 

– ثانیــه  )1pas=10p( گــزارش می شــود ]1[ و ]3[. 

          )1( 
  

    )2(

گرانروی سینماتیک 
گرانــروی ســینماتیک از تقســیم گرانــروی دینامیــک بر دانســیته ســیال به 
دســت می آیــد. گرانــروی ســینماتیک در آزمایشــگاه بــا اندازه گیــری زمــان 

عبــور حجــم معینــی از روغــن در لولــه موئیــن تعییــن می شــود. 

=  واحد اندازه گیری   )3(

گرانروی سینماتیک    

   

ــروی دینامیــک و دانســیته هــردو در یــک درجــه حــرارت و  ــر: گران تذک
ــروی  ــوالً گران ــوند.  معم ــه می ش ــدازه گرفت ــان ان ــدی یکس ــتم واح سیس
ــا واحــد ســانتی  اســتوک ) cst=0.01 st 1( و در سیســتم  ســینماتیک ب
ــری  ــزارش می شــود. اندازه گی ــه گ ــر ثانی ــع ب ــی مترمرب ــا واحــد میل SI  ب
ایــن نــوع گرانــروی طبــق روش اســتاندارد  ،ASTM D-445 و در دو دمــای 

OC40 و OC 100 صــورت می گیــرد. 
در انتخــاب روغــن بــرای یــک کاربــرد خــاص، گرانــروی اولین عامــل انتخاب 
اســت و مقــدار آن بایــد تــا آن حــد بــاال باشــد کــه بتوانــد جهــت روانــکاری، 
روی قطعــه الیــه مناســبی از روغن را تشــکیل دهــد. از طرف دیگــر گرانروی 
نبایــد آن قــدر زیــاد باشــدکه اصطــکاک بیــن الیه هــای روغــن بیش ازحــد 

بــاال بــرود ]1[ و ]5 [.

 )Viscosity Index ( شاخص گرانروی
میــزان تغییــرات گرانــروی براثــر تغییــر دمــا را شــاخص گرانــروی می نامند 
ــی  ــه  VI روغن ــود. هرچ ــان داده می ش ــورت VI نش ــار به ص ــه به اختص ک
باالتــر باشــد، تغییــرات ویســکوزیته آن روغــن براثــر تغییــرات دمــا کمتــر 
خواهــد بــود. شــاخص گرانــروی عــددی بــدون بعد اســت و از صفرتــا مقادیر 

باالتــر از 100 نیــز تغییــر می کنــد ]1[.

تغییرات گرانروی با دما
وقتــی دمــای ســیال بــاال مــی رود، کشــش میــان مولکول هــای ســیال کــم 

شــده و گرانــروی آن کاهــش می یابــد.
 معادلــه ابلــود- والتــر کــه رابطــه بیــن گرانــروی و درجــه حــرارت را نشــان 
 3ISO ، ــتانداردهای ــط  اس ــبات توس ــای محاس ــوان مبن ــد به عن می ده

ــی رود. ــه کار م 2DIN ،   1ASTM ب

( )( ) mLogTKCLogLog −=+υ                      )4( 
 T: دمای کلوین
 C, K: عدد ثابت

V-T شیب نمودار :m 

مقدار C برای روغن معدنی در معادله )4(، بین 0,9-0,6 هست.
m در معادلــه ابلــود – والترنشــان دهنــده شــیب منحنــیV-T اســت و برای 
ــی  ــرای روغن های ــر ب ــر کوچک ت ــن  4,5-1,1 هســت. مقادی ــه بی روغن پای
کــه گرانرویشــان بــه میــزان کمتــری بــا دمــا تغییــر می کننــد ، اســتفاده 

می شــود ]1[.
     )5(

2-تغییرات گرانروی با فشار
بــا وجــود اینکــه بررســی رفتــار V-P در مــورد برخــی از روانکارهــا نادیــده 
انگاشــته شــده اســت، امــا وابســتگی نمایــی گرانــروی بــا فشــار بــه ایــن 
معناســت کــه گرانــروی به شــدت بــا فشــار افزایــش می یابــد. به طــور مثــال 
گرانــروی روغن هــای عملیــات ماشــین کاری می توانــد بــا افزایــش فشــار بــا 

تــوان 10 افزایــش یابــد ]1[.
)6( ( )1

1
pp

p e −⋅= αηη

                                                                                                  p گرانروی دینامیک در فشار : p  η
         α : ضریب گرانروی - فشار

               1η : گرانروی دینامیک در فشار یک اتمسفر 

)7(
 α : نسبت عکس با دما دارد
1.American Society Testing and Material
2. Deutsche Industrie Norm
3.International Standards Organization
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3- تغییرات گرانروی با سرعت برشی
ســیاالت نیوتنــی ســیاالتی هســتند کــه بــا تغییــر ســرعت برشــی گرانروی 
دینامیکــی آن هــا ثابــت بمانــد. در غیــر این صــورت آن را ســیال غیر نیوتنی 
می نامنــد. درواقــع رابطــه بیــن ســرعت برشــی و تنــش برشــی به صــورت 

زیــر تعریــف می شــود:
)8( 

 τ = s.η 
 که η گرانروی دینامیک سیال است. 

 روغن هــای حــاوی مــواد افزودنــی پلیمــری و روغن هــای معدنــی در درجــه 
ــتند. در  ــی هس ــر نیوتن ــیاالت غی ــی از س ــن، نمونه های ــای پایی حرارت ه
دماهــای کاربــرد معمولــی، اکثــر روغن هــای پایــه هیدروکربنی و اســترهای 
ســنتزی ماننــد ســیاالت نیوتنــی عمــل می کننــد و نیروهای برشــی خیلی 

زیــادی  )s  9 10-1( را تحمــل کننــد.
ــواد  ــا م ــه روغن ه ــروی ب ــود شــاخص گران ــروی و بهب ــم گران ــرای تنظی ب
ــن  ــه می کننــد، اگــر ای ــام )VI-Improvers( اضاف ــه ن ــی پلیمــری ب افزودن
ــه  ــند، ب ــی نباش ــای برش ــر تنش ه ــت الزم در براب ــا دارای مقاوم پلیمره
ــش  ــز کاه ــن نی ــروی روغ ــده، گران ــته ش ــر شکس ــای کوچک ت مولکول ه
می یابــد. بنابرایــن در روغن هایــی کــه از ایــن مــواد افزودنــی در تولیــد آن هــا 
ــد از  ــه ای (، بای ــد درج ــور چن ــای موت ــد روغن ه ــود )مانن ــتفاده می ش اس
پلیمرهایــی بــا پایــداری خــوب در برابــر تنش هــای برشــی اســتفاده کــرد.

 کاهــش گرانــروی براثــر تنــش برشــی در ســیاالت غیــر نیوتنــی 
ــروی  ــف شــود، گران برگشــت پذیر اســت و بعدازآنکــه تنــش برشــی متوق
بــه مقــدار اولیــه خــود بــاز می گــردد. در چنیــن مــواردی، نیروهــای برشــی 
منجــر بــه تغییر مکانیکــی یا کاهــش انــدازه مولکول هــای پلیمر می شــوند. 
ایــن نتایــج به خصــوص در روغن هــای موتــور چنــد درجــه ای و روغن هــای 
هیدرولیــک بــا VI بــاال مشاهده شــده اســت. پایــداری برشــی ایــن پلیمرهــا 

مشــخصه کیفیتــی بســیار مهمــی اســت ]1[ و ]4 [.
نمــودار A -1  :تغییــرات گرانــروی بــا ســرعت برشــی و B  :تغییرات ســرعت 

برشــی بــا تنش برشــی: 

در سیاالت نیوتنی و غیر نیوتنی
مکانیسم عمل بهبوددهنده های شاخص گرانروی

)VI-improver( 
بهبوددهنده هــای شــاخص گرانــروی پلیمرهایــی هســتند که حاللیت شــان 
بــه طــول زنجیــره، ســاختار و ترکیــب شــیمیایی آن هــا بســتگی دارد. ایــن 
پلیمرهــا در دماهــای بــاال تغییــر شــکل داده و بــا افزایش دما، حاللیت شــان 

در روغــن افزایــش می یابــد.
افزایــش گرانــروی و VI بــه وزن مولکولــی و غلظــت بهبوددهنــده گرانــروی 
ــه  ــه کار رفتــه در فرموالســیون روغــن بســتگی دارد. در عمــل و بســته ب ب
کاربــرد، وزن مولکولــی معمــوالً  gr/mol –250000-10000 و غلظت آن ها 

معمــوالً بیــن 3 تــا 25 درصــد وزنــی هســت. 

نمودار  2-  تغییرات پایداری برشی با وزن مولکولی 
 بهبوددهنده های شاخص گرانروی 

نمودار   3  -   تغییرات غلظت با وزن مولکولی بهبوددهنده های 
 شاخص گرانروی

به غیــراز وابســتگی غلظــت پلیمــر) بهبوددهنده شــاخص گرانروی ( بــه وزن 
مولکولــی کــه در نمــودار2 نشــان داده شــده اســت. در صــورت ثابــت مانــدن 
غلظــت، بــا افزایــش وزن مولکولــی، بــه علــت تخریــب مکانیکــی- حرارتــی 

زنجیــر پلیمــر پایــداری برشــی کاهــش می یابــد ) نمــودار3( ]1[.
این عمل به وسیله دو مکانیسم زیر رخ می دهد:

شکست موقتی :
تحـت شـرایط مشـخصی از تنـش برشـی )shear stress( اتفـاق 
می افتـد و نتیجـه آن کم شـدن موقتـی گرانری اسـت. ظاهراً تحت 
ایـن شـرایط مولکول هـای بلنـد مـاده افزودنـی خـود را در جهـت 
فشـار وارده قـرار داده و درنتیجـه مقاومـت کمتـری در برابر جریان 
ایجـاد می کننـد و ایـن عمـل باعث پاییـن آمدن گرانروی می شـود. 
وقتی کـه فشـار برداشـته شـود مولکول هـا بـه حالـت اولیـه خـود 
برمی گردنـد و کم شـدن گرانـروی موقتی از بین مـی رود. این عمل 
دارای یـک نتیجـه سـودمند هسـت و کـم شـدن موقتـی گرانروی 
سـبب می شـود تـا در شـرایط آب هـوای سـرد موتـور راحت تـر 

شود. روشـن 
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شکست دائمی : 
در ایــن حالــت مولکول هــای بلنــد زنجیــر پلیمــر تحــت اثر تنــش و ضربه 
ــه مولکول هــای کوچک تــر می شــوند.  کامــالً شکســته شــده و تبدیــل ب
ــت باالبرندگــی شــاخص  ــای کوچــک تولیدشــده دارای خاصی مولکول ه
گرانــروی به انــدازه کافــی نیســت و ایــن شکســت مولکولــی یــک عامــل 

محدودکننــده در میــزان افزایــش ایــن مــواد بــه روغن پایــه هســت ]3[.
       

ــطوح  ــاس س ــر اس ــور ب ــای موت ــدی روغن ه  طبقه بن
ــت  کیفی

 انجمــن نفــت آمریــکا بــا عالمــت اختصــاری API 1 ، روغن هــای موتــور را 
بــر اســاس ســطح کیفیــت )ســطح کارایــی( در دو گــروه بنزینــی و دیزلــی 
طبقه بنــدی نمــوده اســت. روغن موتورهــای بنزینــی از پایین تریــن ســطح 
کیفیــت SA شــروع می شــود. ســطوح کیفیت باالتر بــا تغییر حــروف دوم، 
بــه ترتیــب حــروف الفبــای انگلیســی، مشــخص می گــردد. امــروزه آخرین 

و باالتریــن ســطح کیفیــت در ایــن 
ــای  ــت و روغن موتوره ــروه SM هس گ
ــی از پایین تریــن ســطح کیفیــت  دیزل
ــطوح  ــود. س ــروع می ش ــی CA ش یعن
کیفیــت باالتر بــا تغییــر حــروف دوم از

A ، بــه ترتیــب حــروف الفبــای التیــن 
مشــخص، می گــردد کــه در حــال 
 CI-4 حاضــر باالتریــن ســطح کیفیــت

هســت. 
 Service مخفف :S عالمت

  Commercial مخفف :C عالمت
 

 SA , SB , SC , SD , SE , SF , SG
   , SH , SJ , SL,SM

CA, CB, CC, CD, CE, CF-4, CG, CH-4, CI-4
کیفیت باالتر

کیفیت پائین تر

استفاده از گرانروی به عنوان مبنایی برای طبقه بندی 
گرانــروی اولیــن و مهم تریــن شــرط بــرای انتخــاب روغــن بــرای 
ــین   ــن مهندس ــل انجم ــن دلی ــه همی ــت. ب ــاص هس ــرد خ ــک کارب ی
خــودرو)SAE2( یــک سیســتم طبقه بنــدی گرانــروی بــرای روغن موتــور 
را ایجــاد کرده انــد. جــدول)1( طبقه بنــدی روغن هــای موتــور بــر اســاس 

گرانــروی  را برحســب SAEJ 300 نشــان می دهــد.
ــر اســاس طبقه بنــدی SAE روغن هــای مناســب جهــت اســتفاده در   ب
درجــه حرارت هــای پاییــن )زمســتان( بــا حــرف W مشــخص می شــوند و 
در مقابــل بــرای کار موتــور در درجــه حــرارت معمولی و گــرم از روغن هایی 

2 1. American Petroleum Institute
 2. Society of Automotive Engineers

ــه ایــن دو گــروه از  اســتفاده می شــود کــه دارای حــرف w نیســتند کــه ب
ــد. ]2[ ــه ای ) monograde( می گوین ــک درج ــای ت ــا ، روغن ه روغن ه

 در مواقعــی کــه روغن موتــور در شــرایط محیطــی ســرد مورداســتفاده قــرار 
می گیــرد، بایــد دارای گرانــروی کافــی بــوده تــا در هنــگام روشــن شــدن 
موتــور به راحتــی بتوانــد از کارتــرو توســط پمــپ بــه تمــام نقــاط مــورد نظر 
 10w 5 وw انتقــال یابــد. بنابرایــن بایــد از روغــن بــا گرانــروی پاییــن مثــل
SAE اســتفاده نمــود. در ایــن شــرایط اگرگرانــروی روغــن باال باشــد ، روغن 
قابلیــت پمــپ شــدن خــود را از دســت می دهــد و بــا ســرعت مناســب بــه 
همــه قطعــات نمی رســد. همچنیــن باعــث می شــود دور میل لنــگ کــم 
شــده و درنتیجــه مصــرف ســوخت بــاال رود . امــا در هــوای گــرم بــه دلیــل 
اینکــه براثــر گرمــا، گرانــروی روغــن کاهــش می یابــد و الیــه مناســب جهت 
روانــکاری قطعــات ایجــاد می شــود، بایــد از روغــن بــا درجــه گرانــروی بــاال 

)SAE )40 ،50 ،60 اســتفاده کــرد  ]3[.
 جدول  1-   طبقه بندی روغن های موتور 

SAEJ 300 بر اساس گرانروی برحسب
 )Multi-Grade( روغن های چند درجه ای

ــک  ــردن ی ــوط ک ــه ای )multi-grade(  از مخل ــد درج ــای چن روغن ه
روغــن بــا گرانــروی کــم بــا پلیمرهــای بهبــود دهنــده شــاخص گرانــروی 
ــه  ــدازه ای ک ــا به ان ــن پلیمره ــی ای ــال وقت ــرای مث ســاخته  می شــوند. ب
 SAE 15w  الزم اســت بــا روغــن )SAE 40( بــرای رســیدن بــه گرانــروی
15w مخلــوط شــوند، ایــن روغــن در درجــه حرارت هــای پاییــن ماننــد

 40SAE و در درجــه حرارت هــای باالتــر ماننــد یــک روغــن بــا گرانــروی
 40-15w عمــل می کنــد. نتیجــه ایــن اختــالط تولید روغــن بــا گرانــروی
ــرد  ــرارت کارب ــیع از درجــه ح ــه وس ــک دامن ــرای ی ــه ب SAE اســت ک

خواهــد داشــت ]2[.
همان طورکـه در قسـمت های بـاال اشـاره شـد،  مـواد پلیمری بهبـود دهنده 
شـاخص گرانـروی موجـود در روغن هـای موتور چنـد درجه ای، تـا زمانی که 
دارای طـول زنجیـره  مولکولـی اولیـه خـود هسـتند می توانند نقـش بهبود 
دهندگـی VI را حفـظ نماینـد و درصورتی کـه به هر دلیـل در زنجیره پلیمر 
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شکسـت ایجـاد شـود طبیعتـاً ایـن مـواد دیگر نقـش پیش بینی شـده خود 
را نخواهنـد داشـت. درواقـع روغن موتـور حـاوی پلیمرهـای شکسـته شـده 

نمی توانـد به عنـوان روغـن چهارفصـل به کاربرده شـود. 

مزیت های استفاده از روغن های چند درجه ای
آسان روشن شدن موتور در درجه حرارت های پایین  	

کاهش سایش قطعات موتور 	
استفاده از یک روغن در تمام طول سال 	
راندمان عالی در درجه حرارت های باال 	

کاهــش مصــرف ســوخت، گــرم شــدن ســریع روغــن و درنتیجــه  	
ــور ــرده موت ــا کارک ــش درج کاه

کاهش میزان روغن سوزی ]2[  	

کنترل روغن های  موتور چند درجه ای
به منظور کنترل کیفیت روغن های موتور چند درجه ای و انطباق مشـخصات  
شـیمیایی –  فیزیکـی آن ها بـا مقادیر اسـتاندارد،  به غیـراز آزمایش هایی که 

یک درجـه ای  موتـور  روغن هـای  بـرای  به طورمعمـول 
هـم انجـام می شـود؛ ماننـد گرانـروی در 40 و 100 
درجه سـانتی گراد، شـاخص گرانروی، نقـــطه اشتعال، 
عـدد بـازی و غیـره به کارگیـری آزمایش هـای دیگـر 
مانند)CCS گرانــروی در ســرما( و  پایـــداری برشی 

)Shear Stability( نیـز  الزامـی اسـت. 

آزمایــش پایــداری برشــی روغــن در مقابــل 
)Shear Stability(ــی ــای مکانیک تنش ه

ایـن آزمایـش به عنـوان یک معیـار کیفیـت روغن های 
چنـد درجـه ای بـوده و  بـرای تعییـن میـزان تغییـرات 
گرانـروی روغن هـای حاوی مواد پلیمری  نسـبت به دما 
معرفی شـده اسـت. در این آزمایش، نمونـه روغن روانکار 
در دسـتگاه آزمایشـی مخصـوص قـرار داده می شـود و 
بـرای تعداد مشـخصی از سـیکل کاری، در معرض تنش 

برشـی قـرار می گیرد. 
گرانـروی روغـن قبـل و بعد از تنش برشـی اعمال شـده 
بـه آن در دمـای oC 40 بـرای روغن هـای هیدرولیـک و  
oC 100 بـرای روغن هـای موتـور اندازه گیری می شـود. 
مقدار پایداری برشـی بر اسـاس افت گرانـروی مطابق با 

رابطـه زیر تعییـن می گردد:

100
)(

%cos ×
−

=
a

ab

V
VV

lossityVis

Va و Vb بـه ترتیب گرانروی سـینماتیک روغن بعد و 
قبل از آزمایش هسـت ]5[.

,)Va: Viscosity after shear  Vb: Viscosity before shear(
در آزمایــش پایــداری برشــی ســعی می شــود از طریــق اعمــال تنــش )در 

ســیکل های تعریف شــده (، میــزان مقاومــت و اســتحکام زنجیــره پلیمرهای 
ــه همیــن دلیــل روغن هــای  ــرار گیــرد. ب ــی ق ــی مــورد ارزیاب ــواد افزودن م
حــاوی مــواد افزودنــی پایــدار و بهتر، در ایــن آزمایــش دارای پایداری برشــی 

ــری می شــوند.  ــروی کمت ــت گران ــوده و به بیان دیگــر، دچــار اف ــر ب باالت

روش تحقیق 
به منظــور مطالعــه و تحقیــق کیفیــت روغن هــای چهارفصــل موجــود در 
بــازار روغــن ایــران، تعــداد50 نمونــه روغن موتورهــای بنزینــی و دیزلــی در 
دو درجــه SAE 20W-50, SAE 15W-40  و ســطوح کیفیــت مختلــف، 
انتخــاب و آزمایش هــای گرانــروی)ASTM D-445( و پایــداری برشــی 
ــورد  ــای م ــاب روغن ه ــد. انتخ ــام ش ــا انج )ASTM D-3945( روی آن ه
ــا  آزمایــش در ایــن تحقیــق بــر اســاس متــداول بــودن مصــرف آن هــا و ب

توجــه بــه موجــود بــودن در بــازار در زمــان انجــام پــروژه بــوده اســت. 
ایـن روغن هـا به طـور رنـدوم از مجموعـه تولیـدات بیـش از 10 شـرکت 
تولیدکننـده داخلـی و خارجی روغـن روانکار که در دسـترس بوده اند انتخاب 
گردیده اسـت. برای شناسـایی روغن های تحت آزمایـش و  به منظور اجتناب 

از ذکـر نـام و تولیدکننـده آن هـا، از حـروف التیـن بـرای نام گـذاری نمونه ها 
است.  استفاده شـده 

Vis. 

Loss%

Vis.  after 

 shear

(Va)

VI
Vis. (100 oc)  

, mm2/s

Vis (40 oc)  

, mm2/s
سطح کیفیت

نام 

روغن

تولیدکننده 

روغن

ف
ردی

11.7 16.45 121 18.91 176.63 API SL/CF A1 A 1

9.2 16.47 122 18.35 167.67 API SJ/CF/CF-4 A2 A 2

8.9 15.85 114 17.58 168.16 API SG/CD A3 A 3

4 19.12 129 20.01 179.35 API SL/CF B1 B 4

3.3 18.53 122 19.23 179.09 API SJ/CF B2 B 5

8 17.44 119 19.14 182.73 API SG/CD B3 B 6

15.7 14.34 139 17.36 137.15 API SL/CF C1 C 7

9.1 15.47 127 17.21 147.26 API SG/CD C3 C 8

5.1 18.09 120 19.18 181.12 API SJ/CF D2 D 9

8.1 17.59 125 19.33 176.59 API SG/CD D3 D 10

5.5 15.93 117 16.97 156.49 API SJ/CF/CF-4 E2 E 11

8.8 17.56 128 19.46 174.83 API SG/CD E3 E 12

14.2 16.45 130 19.52 172.18 API SL/CF F1 F 13

9.3 16.98 132 18.94 162.97 API SL/CF H1 H 14

9.3 16.42 123 18.32 166.02 API SG/CD G3 G 15

6.8 16.52 123 17.86 160.79 API SJ/CF/CF-4 I 2 I 16

16.3 15.35 122 18.74 173.13 API SG/CD J3 J 17

8.6 16.85 128 19.17 170.05 API SJ/CF K3 K 18

4.3 15.9 127 16.7 141.77 API SJ/CF L3 L 19

 جدول  2-  نتایج آزمایش های گرانروی و پایداری  برشی بر روی روغن موتورهای بنزینی  با  درجه 
SAE 20W-50 گرانروی
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ــا در  ــن آزمایش ه ــل از  ای ــج حاص  نتای
ــت. ــده اس ــداول 2و3 آم ج

 تحلیل نتایج آزمایش 
نتایج آزمایش پایداری بررسی روی نمونه های انتخابی 
در دو گروه بنزینی و دیزلی ارائه شده است. مقایسه 
نتایج آزمایش بر روی روغن های چهارفصل موتورهای 
در جدول)2(،   SAE 20W-50 درجه با  بنزینی 
نشان می دهد، محصوالت تولیدکننده های مختلف 
باوجود  می باشند،  کیفیت  سطح  یک  دارای  که 
 Viscosity( از میزان افت گرانروی ،VI باال بودن
loss( مشابهی برخوردار نمی باشند. به طور مثال: 
 A1, B1, همانطوریکه مالحظه می شود، روغن های
C1, F1, H1  همـــگی دارای ســـطح کــیفیت 
API SL/CF می باشند. اما روغن C1 افت گرانروی 
بسیار باالیی داشته درحالی که  در روغن B1 افت 
گرانروی پایین است. مقادیر به ترتیب عبارت است از 

 .11,7 ،4 ،15,7 ،14,2 ،9,3
همـان طــوری که مالحظـه می شـود، در مـورد 
روغن هـای دیزلی نیز نتیجه مشـابه به دسـت آمده 
است. بطورمثـال: روغن هـای چهـارفصـل  دیزلی 
A5 , B5, N5 که دارای درجه )40w15( و سـطح 
کیفـی )CH-4( هسـتند  ازنظـر معیـار پایـداری 
برشـی مشـابه نیسـتند. مقادیر مربوطه به ترتیب 

عبـارت اسـت از: 8، 4,3، 13,1،  جـدول)3(.
با  تولیدکننده  یک  تولیدی  محصوالت  بین  در 
سطوح کیفی متفاوت، نتایج آزمایش غیرقابل انتظار 
است. به طـور مثـــال در تولـــیدکننده C چنانچه 
مشاهده می شود روغن C1 با سطح کیفی باالتر، 
میزان افت گرانروی بیشتری را نشان داده و ازنظر 
خاصیت پایداری برشی دارای کیفیت پایین تر هست 
جد.ول)2(. بنابراین شاید بتوان نتیجه گرفت که 
روغن های با سطح کیفیت باالتر لزوماً  ازنظر شاخص 

Vis. Loss%
Vis.  after 
 shear(Vb)

VI
Vis. (100 oc)  

mm2/s
Vis (40 oc)  
, mm2/s سطح کیفیت نام روغن  تولیدکننده روغن  ردیف

13.1 12.49 142 14.61 106.26 API CH-4 A5 A 1

10.8 12.72 139 14.45 106.57 API CF-4/CF/SJ A6 A 2

4.3 14.66 135 15.39 119.11 API CH-4 B5 B 3

8 13.52 147 14.83 104.54 API CH-4/SJ N5 N 4

1.5 14.5 148 14.74 103.63 API CI-4 E4 E 5

5.9 13.24 140 14.17 103.22 API CI-4/SL M4 M 6

پایداری برشی، از کیفیت بهتری برخوردار نیستند.
همان طـور کـه در جـدول نتایـج مالحظـه می شـود،  
نتایـج آزمایـش پایداری برشـی دقیقاً برعکس سـطح 
کیفی اعالم  شـده روغن هست. برای مثال  محصوالت 
تولیدکننـده A ازنظـر مقدار افـت گرانروی بـا افزایش 
سـطح کیفیت، کاهش یافته اسـت ) 11,7، 9,2،  8,9(. 
تولیدکننـدگان  بـرای  نکتـه  ایـن  به این ترتیـب 
اهمیـت  حایـز  می توانـد  چهارفصـل  روغن هـای 
باشـدکه علت افت پایداری برشی محصوالتشان در 
سطوح کیفیت باالتر چیسـت. صرف نظر از انتخاب 
برش مناسـب، عملکرد بسـته های افزودنی سطوح 
مربوطـه  ازنظـر ایـن ویژگی بـه چه صورت اسـت.

 نتیجه گیری 
روغن موتورهـای  قابل توجـه  امتیـازات  دلیـل  بـه 
)بـا  روغن هـا  نـوع  ایـن  از  اسـتفاده  چهارفصـل، 
در  هوایـی(  و  آب  شـرایط  مناسـب  درجه بنـدی 
می شـود.  توصیـه  مؤکـد  به طـور  فصـول  همـه 
مصرف کنندگان بایسـتی توجه داشـته باشـند که 
برخـی از روغن هـای چهارفصـل موجـود در بـازار 
دارای کیفیـت مطلـوب نبـوده و  پایـداری برشـی 
آن هـا پاییـن اسـت )از دسـت دهـی زودهنـگام 

خاصیـت چنـد درجـه ای روغـن(.
بـه کمک روش هـای آزمایشـگاهی امکان بررسـی 
چهارفصـل  روغن موتورهـای  کیفـی  ارزیابـی  و 
موجـود در بـازار، وجـود داردکلیـه روغن هایـی که 
 )multi-grade( با عنـوان روغن موتـور چهارفصـل
و  اتوسـرویس  مراکـز  روغـن،  فروشـگاه های  در 
عرضـه  مصرف کننـدگان  بـه  تعویض روغنی هـا 
می گـردد، از کیفیـت مشـابهی برخوردار نیسـتند 
تنهـا درصدی از روغن هـای انتخابی ازنظر خاصیت 
پایـداری بررسـی، دارای سـطح کیفـی مطلوبـی 
بودنـد. در صـد قابل توجهی از نمونه هـای انتخابی، 

ازنظـر میـزان پایـداری برشـی دارای سـطح کیفی 
مناسـب  ازآنجایی کـه کیفیـت  نبودنـد.  مطلـوب 
از مـواد  اسـتفاده  روغن هـای چهارفصـل درگـرو 
افزودنـی مرغـوب، روغن پایـهٔ  باکیفیت بـاال، برش 
اختـالط  درجـه(،  )ازنظـر  روغن پایـه  مناسـبی 
یکنواخـت و فراهـم آوردن شـرایط بهینـه تولیـد 
اسـت، تولیدکنندگان می بایسـت خاصیت پایداری 
برشـی را به عنـوان معیـاری بـرای ارزیابـی کیفیت 
روغن هـای چهارفصـل تولیـدی خـود موردتوجـه 
قـرار دهنـد. ضـرورت توجـه بـه علت پاییـن بودن 
پایـداری برشـی در برخـی از روغن های چهارفصل 
دارای سـطح کیفیـت بـاال، توسـط تولیدکنندگان 
به کارگیـری   ،CM برنامه هـای  اجـرای  در  آن هـا 
آزمایـش پایداری برشـی می تواند نقـش مهمی در 

اعمـال کنترل هـای الزم داشـته باشـد. 
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جدیدتریـــن  فنـــاوری،  دنیـــای  در 
ــان  ــدت زمـ ــا مـ ــا تـ ــرفت ها تنهـ پیشـ
محـــدود خـــوب هســـتند. صنعـــت خـــودرو 
ـــدی  ـــای جدی ـــاً فناوری ه ـــه مرتب ـــز ک نی
را عرضـــه می کنـــد، از ایـــن قاعـــده 

ــه  ــدارد کـ ــی نـ ــت و تفاوتـ ــتثنی نیسـ مسـ
تکنولـــوژی ارائـــه شـــده در آن بـــه ایمنـــی 

ــرگرمی. ــا سـ ــد یـ ــوط باشـ مربـ
ــوزه  ــن در ح ــای نوی ــیاری از فناوری ه ــا بس ام
خــودرو یــا صرفــاً بــرای ایمنــی ســاخته 
ــات روی  ــی جه ــت کم از برخ ــا دس ــده اند ی ش

ــد. ــز دارن ــه تمرک ــن مقول ای
ــینی  ــای ماش ــن نوآوری ه ــی از جدیدتری برخ
ــده  ــه شــده اند دربرگیرن ــروز ارائ ــه ام ــا ب ــه ت ک
کــه  هســتند  هیجان انگیــزی  فناوری هــای 
ــل  ــل و نق ــه حم ــودرو بلک ــت خ ــا صنع نه تنه
انســان را نیــز دســتخوش تحــول خواهنــد کرد.

روشــن نیســت کــه در آینــده، چــه نــوع 
فناوری هایــی بــرای صنعــت خــودرو ارائــه 
ــدام  ــه ک ــوان حــدس زد ک ــا می ت می شــود، ام
ــدی  ــای تولی ــه خودروه ــت ب ــات در نهای امکان
سراســر دنیــا افــزوده می شــود. در ادامــه قصــد 
داریــم شــما را بــا پنــج فنــاوری نویــن در حــوزه 

اتومبیــل آشــنا نماییــم.
ــده  ــاالت متح ــت ای ــا و دول ــازان دنی خودروس
آمریــکا بــا جدیــت، تحقیقــات خــود را پیرامون 
دو فنــاوری مهــم دنبــال می کننــد تــا بتواننــد 
برقــراری ارتبــاط میــان خودروهــا و اشــیاء 

ــد. ــر نماین ــان را امکان پذی پیرامونش

V2V فناوری
ــک  ــع نزدی ــک تقاط ــه ی ــه ب ــد ک ــور کنی تص
دیگــری  خــودروی  همزمــان  و  می شــوید 
چــراغ قرمــز را رد می کنــد. شــما در وهلــه 

نخســت نمی توانیــد آن ماشــین را ببینیــد 
امــا خودروی تــان ســیگنالی را از اتومبیــل 
ــد  ــه نشــان می ده ــد ک ــت می کن ــر دریاف دیگ
ــروز  ــه ب ــرار دارد و نســبت ب در مســیر شــما ق
تصــادف احتمالــی هشــدار می دهــد یــا حتــی 
بــه صــورت خــودکار ترمــز می گیــرد تــا مانــع 

ــود. ــانحه ش ــروز س از ب
اخیـراً فنـاوری جدیـدی بـه نـام ارتبـاط خودرو 
)Vehicle to-Vehicle( یـا V-2-V بـا خـودرو

در دسـت توسـعه است و خودروسـازان مطرحی 
چـون فـورد نیـز به عنـوان روشـی کـه می تواند 
مانـع از افزایـش آمـار تصادفات شـود، مشـغول 

بررسـی آن هستند.
در ایــن فنــاوری، اطالعــات مربوط بــه موقعیت، 
ســرعت و جهــت حرکــت ماشــین ها از طریــق 
ســیگنال های وایرلــس بــرای اتومبیل هــای 

دیگــر دریافــت یــا از آنهــا ارســال می شــود.
ــات  ــتفاده از اطالع ــا اس ــا ب ــپس، خودروه س
ــر را  ــن از یکدیگ ــه ایم ــود، فاصل ــی خ دریافت
تشــخیص می دهنــد تــا از بــروز تصــادف 
جلوگیــری کننــد. مهندســان دانشــگاه MIT در 
ــای  ــال حاضــر مشــغول کار روی الگوریتم ه ح
فنــاوری V2V هســتند کــه در واقــع اطالعــات 
و  نمــوده  محاســبه  را  دیگــر  خودروهــای 
قــرار  در صــورت  کــه  می کنــد  مشــخص 
گرفتــن اتومبیــل دیگــر در مســیر آن بایــد چــه 
اقدامــات پیشــگیرانه بــرای برخــورد نکــردن بــا 

ــد. ــام دهن ــاور انج ــل مج اتومبی
ـــی  ـــط اداره مل ـــه توس ـــه ای ک ـــاس مطالع براس
ایمنـــی ترافیـــک بزرگراه هـــا در ســـال 2010 

ـــن فنـــاوری از  میـــالدی انجـــام گرفـــت، ای
ـــرای کاهـــش 79 درصـــد  پتانســـیل الزم ب

ـــت. ـــوردار اس ـــاده ای برخ ـــوانح ج از س
امــا پژوهشـــــگران صـــرفاً فنــاوری 
قــرار  نظــر  مــد  را   V2V ارتباطــی 
 V2I ــاخت ــا زیرس ــودرو ب ــاط خ ــد و ارتب ندارن
در  نیــز   )Vehicle- to-infrastructure(یــا
حــال بررســی اســت. بــه لطــف ایــن فنــاوری، 
نظیــر  مــواردی  بــا  اتومبیل هــا می تواننــد 
تابلوهــای ســطح جاده هــا یــا عالئــم ترافیکــی 
ارتبــاط برقــرار نمــوده و اطالعاتــی را پیرامــون 

ــد. ــت کنن ــی دریاف ــائل ایمن مس
در ایــن روش همچنیــن اطالعــات ترافیکــی از 
یــک سیســتم مدیریــت عبــور و مــرور دریافــت 
بهتریــن  بــه  و ســبب دسترســی خــودرو 

مســیرهای حرکــت  می شــود.
ــی  ــوی اداره مل ــده از س ــر ش ــات منتش گزارش
ــاالت  ــای ای ــرور در بزرگراه ه ــور و م ــی عب ایمن
متحــده آمریــکا نشــان می دهــد کــه قــرار دادن 
ایــن فنــاوری در خودروهــا و همچنین سیســتم 
V2V در نهایــت می توانــد تــا 81 درصــد از 

میــزان ســوانح رانندگــی بکاهــد.
ــا را  ــد، روش رانندگــی م ــا قادرن ــن فناوری ه ای
متحــول نمــوده و ایمنــی خودروهــا را بــه میزان 
قابــل مالحظــه ای افزایــش دهــد و خبــر خــوب 
ــخت در  ــا س ــزرگ دنی ــازان ب ــه، خودروس آنک
تالشــند تــا فنــاوری یــاد شــده را بــه حقیقــت 

بــدل کننــد.

اتومبیل های خودران
خــودران  اتومبیــل  یــک  ســاخت  ایــده 
مدت هاســت کــه مطــرح شــده و تازگــی 
برنامه هــای  از  نــدارد. در بســیاری  زیــادی 
ــوع  ــن ن ــینمایی ای ــای س ــی و فیلم ه تلویزیون

و فناوری پیشرفته خودر
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ــد و  ــش در آمده ان ــه نمای ــا ب خودروه
ــه  ــین هایی ک ــز ماش ــون نی ــم اکن ه
ــردن را  ــارک ک ــات پ ــد عملی می توانن
بــه صــورت خــودکار انجــام دهنــد در 
ــوند. ــاهده می ش ــا مش ــطح جاده ه س
واقعـی  خـودران  اتومبیـل  یـک  امـا 
قابلیت هـای متعـددی دارد و عـالوه بر 
پـارک، می توانـد بـه صـورت خـودکار 
نیـز حرکـت نمایـد و بایـد بگوییـم که 

سـاخته شـدن آنهـا بسـیار بـه واقعیـت 
نزدیـک اسـت.

بـه  گـوگل  مهندسـان  نـوادا،  و  کالیفرنیـا  در 
کمپانـی  ایـن  خـودران  اتومبیل هـای  تازگـی 
ایـاالت  بزرگراه هـای عمومـی  را در جاده هـا و 
متحـده آمریکا مـورد آزمایش قـرار داده که این 
خودروهـا در جریان آزمایش یاد شـده مسـافتی 
بالـغ بـر 321869 کیلومتـر را طـی کرده انـد.

اینکــه  بــر  عــالوه  گــوگل  اتومبیل هــای 
ــود  ــای خ ــر پ ــای زی ــی را از جاده ه عکس های
می گیرنــد، مجهــز بــه نقشــه های کامپیوتــری 
را  جاده هــا  ســطح  عالئــم  کــه  هســتند 
مشــاهده نمــوده و مســیرهای جایگزیــن را 
ــادر  ــان ق ــم انس ــه چش ــش از آنک ــه و پی یافت
ــا  ــد آنه ــی باش ــای راهنمای ــت چراغ ه ــه رؤی ب

می دهنــد. تشــخیص  را 
و  رادار  لیــزر،  طریــق  از  اتومبیل هــا  ایــن 
دوربین هــای مختلــف می تواننــد ســریع تر 
ــای  ــه محیط ه ــوط ب ــات مرب ــان اطالع از انس

ــد. ــی کنن ــل و ارزیاب ــون را تحلی پیرام
گفتنــی اســت کــه آمریکایی هــا بــه طــور 
متوســط 100 ســاعت در ســال را در ترافیــک 
اتومبیل هــای  رو  همیــن  از  و  می گذراننــد 
خــودران احتمــاالً توانایــی حرکــت الک پشــتی 
ــنگین  ــای س ــم را در ترافیک ه ــر ه ــت س پش

ــت. ــد داش خواهن
برخــی افــراد بــاور دارنــد کــه ایــن نــوع حرکت 
می توانــد میــزان ســوانح رانندگــی ســطح 
جاده هــا را کاهــش دهــد زیــرا در ایــن صــورت 
اتومبیل هــا قــادر خواهنــد بــود کــه بــا یکدیگــر 
ارتبــاط برقــرار نمــوده و بــا هماهنگــی کامــل با 

هــم عمــل کننــد.
اتومبیل هـا  گـوگل،  تسـت های  از  برخـی  در 
خـودران چندیـن بار یک مسـیر را طـی کردند 

و از ایـن طریـق اطالعات و جزئیـات کامل راه را 
فـرا گرفتنـد و بـه ایـن ترتیـب زمانی کـه نوبت 
بـه حرکـت خـودکار آنهـا شـد، ایـن ماشـین ها 
می توانسـتند تشـخیص دهنـد کـه عابـران از 
چـه نقاطـی عبـور خواهنـد کـرد، پـس متوقف 

می شـدند تـا عابرهـا عبـور نماینـد.
ــان  ــا از می ــد ب ــای خــودران می توانن اتومبیل ه
برداشــتن بیــش از 95 درصــد ســوانح امــروزی 
یعنــی خطــای انســانی، حمــل و نقــل را بــرای 

ــد. ــر نماین بشــر ایمن ت
شــاید ســاخت ماشــین های ذکــر شــده بــه این 
ــورز  ــرال موت ــا جن ــق نشــود، ام ــا محق زودی ه
بــه تازگــی مراحــل تســت ایــن خودروهــا را بــه 
پایــان رســانده و بســیاری عقیــده دارنــد کــه تا 
یــک دهــه آتــی، پــای ایــن نــوع ماشــین ها بــه 

ــاز خواهــد شــد. نمایشــگاه های اتومبیــل ب

داشبوردهای بهره مند از واقعیت مجازی
ــل  ــگرهای داخ ــر نمایش ــی اس و دیگ ــی پ ج
اتومبیــل بــرای رفتــن از نقطــه ای بــه نقطــه ای 
دیگــر بســیار ســودمندند و بایــد اضافــه کنیــم 

اتومبیل هــای  ایــن  از  برخــی  کــه 
پیشــرفته حتــی دارای نمایشــگر روی 

ــده هســتند. ــه رانن ــل ب شیشــه مقاب
امـا در آینـده نه چنـدان دور، اتومبیل ها 
می تواننـد اشـیاء خارجـی موجـود در 
اطالعـات  و  داده  تشـخیص  را  مسـیر 
مربـوط بـه آنهـا را روی شیشـه جلویی 

دهند. نمایـش 
دیگــر  یــا  ترمیناتــور  فیلــم  در 
ــا  ــی باره ــی و تخیل ــتان های علم داس
ــه نمایــش در آمــدن ربات هــا  و بارهــا شــاهد ب
بوده ایــم؛ ربات هایــی کــه بــه انســان یــا شــیء 
ــورت  ــه ص ــد و ب ــگاه می کنن ــود ن ــرو خ روب
خــودکار اطالعــات مربــوط بــه آنهــا را نمایــش 
می دهنــد و حتــی می تواننــد تشــخیص دهنــد 

ــا چــه هســتند. ــه ی ــا ک آنه
بــه  یــا  مجــازی  واقعیــت  داشــبوردهای 
اختصــار AR عملکــردی مشــابه بــه ایــن 
ــی  ــه تازگ ــی BMW ب ــد. کمپان ــا دارن ربات ه
نمایشــگرهای مجــازی شیشــه جلــو را بــه 
برخــی از خودروهــای تولیــدی اش اضافــه کرده 
ــاز  ــورد نی ــی م ــات ابتدائ ــع اطالع ــه در واق ک

راننــده را نمایــش می دهنــد.
امــا ایــن کمپانــی همچنیــن مشــغول ســاخت 
داشــبوردهای جدیــدی همــراه بــا ایــن فنــاوری 
ــک  ــل ی ــد اشــیاء را در مقاب اســت کــه می توان
اتومبیــل تشــخیص داده و بــه راننــده اعالم کند 

کــه چــه میــزان تــا آن شــیء فاصلــه دارد.
فنــاوری  ایــن  از  بهره منــد  نمایشــگرهای 
اطالعــات را باالتــر از  محــدوده ای نمایــش 
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می دهنــد کــه یــک راننــده در زندگــی حقیقــی 
ــا  ــب چنانچــه ب ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــود می بین خ
ســرعت باالیــی بــه یــک خــودرو نزدیک شــوید، 
ــش داده  ــگ روی آن نمای ــز رن ــک کادر قرم ی
ــه شــما  می شــود و از طریــق تعــدادی فلــش ب
ــرای جلوگیــری  ــه ب اعــالم می شــود کــه چگون
از بــروز تصــادف الیــن خــود را عــوض نماییــد.
یـک سیسـتم GPS مبتنی بر واقعیـت مجازی 
می توانـد خطـی کـه بایـد در آن قـرار داشـته 
باشـید را مشـخص و به شـما بگوید کـه در چه 

زمانـی مسـیرتان را عـوض کنید.
ــق  ــال تحقی ــن در ح ــی BMW همچنی کمپان
پیرامــون کاربردهــای ایــن فنــاوری بــرای 
ــد  ــی را تولی ــا ویدئوی ــت. آن ه ــا اس مکانیک ه
ــد کــه در آن یــک تکنســین خــودرو از  کرده ان
ــرای  عینک هــای بهــره منــد از ایــن فنــاوری ب
ــی  ــور و تشــخیص قطعــات معیوب بررســی موت
کــه بایــد تعویــض شــوند اســتفاده می کنــد و 
ســپس مراحــل تعویــض قطعــه را بــه صــورت 
ــد. ــش می ده ــرد نمای ــرای آن ف ــه گام ب گام ب
امــا ایــن فنــاوری بــرای مســافران نیــز در حــال 
بررســی اســت. کمپانــی تویوتــا مدل هــای 
مفهومــی از سیســتم واقعیــت مجــازی خــود را 
تولیــد کــرده کــه بــه مســافر امــکان می دهنــد 
اشــیاء خــارج از اتومبیــل را بزرگنمایــی کــرده، 
آن هــا را انتخــاب و یــا تشــخیص دهنــد. 
همچنیــن از طریــق پنجــره تــاچ خــودرو فاصله 
خــود تــا شــیء مــورد نظــر را محاســبه نماینــد.

ــا  ــن زودی ه ــه ای ــاید ب ــازی ش ــت مج واقعی
ــه  ــت گرفت ــه خدم ــدی ب ــای تولی در خودروه
ــان  ــازان همچن ــن خودروس ــر ای ــا اگ نشــود ام

ــده  ــد، در آین ــه دهن ــود ادام ــات خ ــه تحقیق ب
نزدیــک شــاهد اســتفاده از فناورهــای یاد شــده 

ــود. ــم ب ــا خواهی در اتومبیل ه

ــف  ــث توق ــه باع ــی ک ایربگ های
ماشــین می شــوند:

از زمانــی کــه ایربــگ یــا کیســه هــوا به بخشــی 
از امکانــات ایمنــی خودروهــا افــزوده شــد، مرتباً 
جایــش را در فضــای داخلــی تغییــر داده اســت، 
امــروز شــاهد اســتفاده از ایربــگ هــای پــرده ای، 
ــی  ــی مدل های ــدی و حت ــی، کمربن ــواع جانب ان
هســتیم کــه درســت در قســمت تحتانــی 

ماشــین جــای گــذاری می شــوند.
ــن  ــه ای ــز ب ــا، مجه ــه م ــل هم ــاید اتومبی ش
ــم  ــد بگویی ــا بای ــد، ام ــا نباش ــگ ه ــوع ایرب ن
ــد  ــه خواه ــه زودی عرض ــر آن ب ــوع آخ ــه ن ک
ــد اعــالم کنیــم کــه مرســدس یکــی  شــد. بای
ــازه  ــی ت ــه روی روش ــت ک ــرکت هایی اس از ش
ــه  ــد ک ــا کار می کن ــری ایربگ ه ــرای بکارگی ب
ــرای  ــی ب ــر انفعال ــن ابزارهــا را از نوعــی تدبی ای
ــتم  ــک سیس ــی از ی ــه بخش ــی ب ــظ ایمن حف

ــد. ــدل می کن ــال ب فع
بررســی  حــال  در  شــده  یــاد  کمپانــی 
ــی  ــمت تحتان ــه در قس ــت ک ــی اس ایربگ های
خــودرو کار گذاشــته می شــوند و پیــش از بــروز 

تصــادف ماشــین را نگــه می دارنــد.
ــد،  ــه ش ــه گفت ــور ک ــا همانط ــگ ه ــن ایرب ای
بخشــی از سیســتم ایمنــی فعــال خــودرو 
ــخیص  ــض تش ــه مح ــد و ب ــمار می رون ــه ش ب
حســگرها وارد عمــل می شــوند. ایــن کیســه ها 
ــه  ــتند ک ــی هس ــش سایش ــی پوش دارای نوع
می تواننــد ســرعت خــودرو را کــم کــرده و 

ــد. ــر نماین ــین را دو براب ــف ماش ــدرت توق ق
کیســه های مــورد بحــث همچنیــن می تواننــد 
ــد و  ــاال ببرن ــر ب ــانتی مت ــا 8 س ــین را ت ماش
ــین در  ــوردن ماش ــر خ ــع از س ــه مان در نتیج
حیــن ترمزهــای شــدید شــوند. ایــن مکانیــزم 
همچنیــن از شــدت برخوردهــای ســپر به ســپر 
ــر  ــع از س ــان تصــادف، مان ــد و در جری می کاه
خــوردن مســافرین بــه زیــر کمربنــد می شــود.

ــن  ــرد ای ــرای کارب ــل الزم ب ــه پتانس ــا آنچ ام
ایربــگ هــا را در خودروهــای آتــی بــاال می بــرد 
آن اســت کــه در حیــن عملکــرد از همــان 

کمپانی تویوتا مدل های مفهومی 
از سیستم واقعیت مجازی خود 
را تولید کرده که به مسافر 
امکان می دهند اشیاء خارج از 
اتومبیل را بزرگنمایی کرده، 
آن ها را انتخاب و یا تشخیص 
دهند. همچنین از طریق پنجره 
تاچ خودرو فاصله خود تا شیء 
مورد نظر را محاسبه نمایند
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ــد. ــره می گیرن ــودرو به ــی خ ــتم ایمن سیس
کمپانــی مرســدس سال هاســت کــه روی ایــن 
ــه ایــن  ــا ایــن حــال، ب فنــاوری کار می کنــد. ب
زودی هــا روی خودروهــای تولیــدی آن بــه کار 

گرفتــه نخواهــد شــد.

پنل های ذخیره سازی انرژی
ــرده  ــی ک ــی Exxon Mobile پیش بین کمپان
ــی  ــالدی، نیم ــال 2040 می ــا س ــه ت ــت ک اس
از خودروهــای تولیــدی شــرکت ها از نــوع 
ــرای  ــر ب ــن خب ــود. ای ــد ب ــدی خواهن هیبری
ــی  ــا یک ــت ام ــاده اس ــت فوق الع ــط زیس محی
از مشــکالتی کــه در رابطــه بــا ایــن نــوع 
ــه  ــت ک ــود آن اس ــرح می ش ــا مط اتومبیل ه
باتری هــای آنهــا فضــای زیــادی را اشــغال 

می کننــد و بســیار ســنگین هســتند.
علیرغــم پیشــرفت های حاصلــه در زمینــه 
ســاخت باتری هــای لیتیومــی- یونــی ایــن 
باتری هــا باز هــم بیــش از انــدازه ســنگین 
هســتند. در اروپــا، گروهــی مشــتمل بــر 
9 خودروســاز مشــغول تحقیــق و بررســی 
پنل هایــی هســتند کــه روی بدنــه کار گذاشــته 
ذخیــره  را  انــرژی  می تواننــد  و  می شــوند 
امــروزی  باتری هــای  از  ســریع تر  و  نمــوده 

تویوتا نیز بررسی پنل های 
سبک ذخیره سازی انرژی را در 
دستور کار خود دارد. اما این 
کمپانی پای را اندکی فراتر نهاده 
و درصدد استفاده از صفحاتی 
است که می توانند انرژی 
خورشیدی را جذب کنند

ــوند. ــارژ ش ش
ایــن صفحــات از نوعــی فیبــر پلیمــری و رزیــن 
ــی  ــی ســاخته شــده اند و از اســتحکام کاف کربن
ــرای  ــاف الزم ب ــه و انعط ــب روی بدن ــرای نص ب

ــد. جــوش خــوردن برخوردارن
شــده  یــاد  پنل هــای  کــه  اســت  گفتنــی 
ــا 15 درصــد  می تواننــد وزن یــک اتومبیــل را ت
ــد  ــرژی تولی ــات ان ــن صفح ــد. ای ــش دهن کاه
شــده از طریــق تکنولوژی هایــی نظیــر ترمزهــای 
ــی  ــا زمان ــد و ی ــت می کنن ــده را دریاف احیاکنن
کــه خــودرو بــه منابــع شــارژ متصــل می شــود 
انــرژی را در خــود ذخیــره کــرده و در زمــان نیــاز 

ــد. ــرار می دهن ــتفاده ق ــورد اس م
ــبک  ــای سـ ــی پنل هـ ــز بررسـ ــا نیـ تویوتـ
ـــود  ـــتور کار خ ـــرژی را در دس ـــازی ان ذخیره س
دارد. امـــا ایـــن کمپانـــی پـــای را اندکـــی فراتـــر 
نهـــاده و درصـــدد اســـتفاده از صفحاتـــی اســـت 
انـــرژی خورشـــیدی را  کـــه می تواننـــد 

جـــذب کننـــد.
ــذب  ــت جـ ــی قابلیـ ــای آتـ ــه پنل هـ اینکـ
ـــازی  ـــا ذخیره س ـــند ی ـــته باش ـــرژی را داش ان
ــه  ــا بـ ــازان دنیـ ــال، خودروسـ آن؛ درهرحـ
ـــای  ـــاخت خودروه ـــرای س ـــی ب ـــال راه دنب

مقـــرون به صرفـــه  و ســـبک تر هســـتند.
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برنــد ارزشــمندترین دارایــی یــک شــرکت اســت. 
بــه همیــن ســبب بایــد بــه دقــت خلــق شــود تا 
بــه درســتی بتوانــد معــرف کســب وکار و اعتبــار 
شــرکت باشــد. برنــد یــک نــام، عبــارت، طراحی، 
نمــاد یــا بــه طــور کلــی ویژگــی اســت کــه کاال و 
خدمــات یــک فروشــنده را از ســایر فروشــنده ها 
متمایــز می کنــد. اهمیــت برنــد تــا جایــی اســت 
کــه هویــت آن در راســتای اســتراتژی های کالن 
ــرد و ترجمــان  ــک کســب و کار شــکل می گی ی
هویــت و ویژگی هــا و تمایــز برنــد در تمــام ارکان 

و وجــوه ســازمان تســری می دهــد.
پافشــاری مفــرط بــر اینکــه یــک هویــت برنــد، 
ــازار را در  ــش ب ــا بخ ــوالت ی ــام محص ــد تم بای
ــود.  ــی ش ــض منته ــه تناق ــد ب ــرد، می توان برگی
ــک از  ــر ی ــا ه ــاق آن ب ــه انطب ــد ب ــل بای در مقاب
ــای  ــرد ارتق ــک رویک ــت. ی ــه داش ــا توج حوزه ه
ــرای  ــد ب ــه بتوان ــت، به نحوی ک ــد اس ــت برن هوی

ــک حــوزه خــاص مناســب باشــد. ی
از  یکــی  تعریــف متفــاوت  رویکــرد دیگــر 
ــف  ــای مختل ــد، در حوزه ه ــت برن ــر هوی عناص

ــت  ــت کیفی ــن اس ــت. ممک اس
ــرال  ــی جن ــوالت صنعت محص
محصــوالت  بــا  الکتریــک 
خانگــی آن متفــاوت باشــد، امــا 
هــردوی آنهــا از اســتانداردهای 

باالیــی برخوردارنــد.

نقش هویت برنــد در سازمـان 
چیست؟

نیــاز بــه بیــان ماهرانــه هویــت برنــد 
ــفافیتی را  ــم و ش ــد، نظ ــگاه برن و جای

بــه فراینــد تدویــن اســتراتژی می بخشــد، 

ــر  ــوالً دقیق ت ــی معم ــتراتژی نهای ــه اس درنتیج
ــت و  ــال، هوی ــن ح ــا ای ــت. ب ــخص تر اس و مش
جایــگاه برنــد از نقش هــای بیشــتری برخوردارنــد 
کــه مهم تریــن آن هــا بــه شــرح ذیــل می باشــد:

هدایت اقدامات در سراسر سازمان:
یـک نقش آن بـه راه انداختـن و هدایـت اقدامات 
در سراسـر سـازمان اسـت، از عملیـات گرفتـه تـا 
محصوالتی که به بخش تحقیق و توسـعه معرفی 
می شـوند. برای مثـال، با فرض اینکـه می خواهیم 
شرکتی با کسـب وکار الکترونیک باشیم، ارائه چه 
نـوع ابـزار و برنامه هایـی را مشـتریان از مـا انتظار 
دارنـد؟ اقدامـات و برنامه هایی کـه هویت و جایگاه 

را ارتقـا نمی بخشـند، باید حـذف گردند.
اجرای برنامه ارتباطی:

دومین نقش بـه حرکـت درآوردن برنامه ارتباطی 
اسـت. هویت و جایگاهی اسـتراتژیک کـه به واقع 
در محصـوالت متمایـزی وجـود دارد و بـا 
مشـتری هم نواسـت، نه تنها از ارتباط 
بیرونـی مؤثـر 

نقش 
هویت 
برند در 
سازمان 
چیست؟

 اهمیت برند تا جایی است 
که هویت آن در راستای 
استراتژی های کالن یک کسب 
و کار شکل می گیرد و ترجمان 
هویت و ویژگی ها و تمایز برند در 
تمام ارکان و وجوه سازمان
تسری می یابد

حسین پیرورامی
 مدیرحوزه های روابط عمومی 
تبلیغات و برند



فصلنامه  داخلی
سال دوم - شماره 2

23 www.Xerol.ir

برخـوردار اسـت بلکه بـه واسـطه چشـم انداز دراز 
مـدت خـود، در طـول زمـان از پایـداری بهره مند 

خواهـد بود.
پشتیبانی از بیان ارزش ها و فرهنگ: 

ســومین نقــش آن پشــتیبانی از بیــان ارزش هــا و 
فرهنــگ برای کارمندان و شــرکای تجاری اســت. 
اهمیــت چنیــن ارتبــاط داخلــی در دســتیابی بــه 

موفقیــت، هــم پایــه ارتبــاط با مشــتریان اســت.
ــد از  ــؤال بای ــت دو س ــد اس ــو معتق ــن آپش لی

کارمنــدان و شــرکا پرســیده شــود:
ــب وکاری  ــه کس ــا چ ــد ب ــا می دانی  آی

ــد؟ ــروکار داری س
 آیا به آن اهمیت می دهید؟

هویت سازمانی چیست؟
ــه  ــدف ادام ــای بی شــماری، بی ه کســب و کاره
ــانه  ــد نش ــر می رس ــه نظ ــد و ب ــات می دهن حی
هیــچ چیــز خاصــی نیســتند. بــا فقــدان حــس 
ماهیــت ســازمانی و جایگاه اســتراتژیکی اســتوار، 
ایــن گونــه بــه نظــر می رســد کــه همیشــه فریاد 
»اخــراج« آنهــا بلنــد اســت و یــا بــه طــور مفرط 

بــه دنبــال گســترش کانــال می گردنــد.
ــت  ــه هوی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــرای پاس ب
ســازمانی چیســت بایــد بــه چگونگــی کار یــک 

ســازمان، نزدیک تــر شــد.
اجتماعــی  سیســتم های  »ســازمان ها 
هســتند کــه بــرای رســیدن بــه هدف های 
ــامل  ــا ش ــوند. آن ه ــاد می ش ــن ایج معی

عناصری هســتند کــه به صــورت یک 
پیکــر واحد شکـــل داده شــده اند. 
ایــن پیکــر یــک قصــد و منظــور 

کــه  همان گونــه  دارد«. 
در تعـــریف بــاال 

ذکــر شــد، 
ســاختار 

ســازمان بــه 
ــراد  ــه اف ــه ای اســت ک گون
ــردن  ــرای اداره ک ــد ب بتوانن
کار بــا یکدیگــر، همکاری 

و مشــارکت کنند.

در مجمـوع می توان گفـت: هویت سـازمانی، یک 
ابـزار اسـتراتژیک بـرای رسـیدن بـه هدف هـا و 

چشم اندازهاسـت.
جومـری هـچ، پروفسـور در تئـوری سـازمانی در 
دانشـگاه ویرجینیا، درباره هویت سـازمانی اینگونه 
بـه  )هویـت سـازمانی مربـوط  می نویسـد: 
تجـارب و ایده هایی اسـت که اعضـا به طور 

کلـی از سـازمان دارند.(

بخش اصلی هویت سازمانی
	طراحــی ســازمانی )نشــان واره، یونیفرم، 
رنــگ ثابــت ســازمانی، وب ســایت 

ــازمانی و ...( س
	ارتباطــات ســازمانی )تبلیغــات، روابــط 

ــات و ...( ــی، اطالع عموم
ــی،  ــای درون ــازمانی )ارزش ه ــار س 	رفت

ــازمانی و ...( ــای س هنجاره

نمونه ای از طراحی هویت سازمانی برند
اســتودیو Character واقع در ســان فرانسیسکو 
یــک آژانــس تبلیغاتــی اســت کــه عمــده 
فعالیتــش در حــوزه طراحــی هویــت ســازمانی 
اســت. هــدف اصلــی اســتودیو از طراحــی 
هویــت ســازمانی برنــد، ایجــاد برقــراری ارتباطی 
منســجم از طریــق تفکــری هوشــمند بــا توجــه 
ــزد مخاطبــان اســت.  ــد در ن ــه شــخصیت برن ب
ــه  ــن اســتودیو در طراحی هایــش ســعی در ب ای
تصویــر کشــیدن وقایعــی دارد کــه بــه زندگــی 
و شــخصیت مخاطبــان نزدیــک 
در  باعــث رشــد  تــا  اســت 
ــان  ــه مخاطب ــای روزان رفتاره

گــردد. از پروژه هــای مهــم ایــن اســتودیو 
 Android ــازمانی ــت س ــی هوی ــوان طراح می ت
سیســتم عامــل شــرکت گــوگل بــرای تبلت هــا 
ــن طراحــی  و گوشــی های هوشــمند و همچنی
هویت ســازمانی Levi’s کمپانی مطرح پوشــاک 
ــن  ــر ای ــای اخی ــی از پروژه ه ــرد. یک ــام ب را ن
اســتودیو، طراحــی هویــت ســازمانی محصولــی 
ــرای  ــول ب ــن محص ــت. ای ــام Wally اس ــه ن ب
می باشــد   SNUPI Technologies شــرکت
کــه بــرای کنتــرل امنیــت خانــه بــا دســتگاه و 
تکنولــوژی بــه کار برده شــده در ســاختار داخلی 

ــود. ــتفاده می ش ــه اس خان
وظیفــه اســتودیو Character خلــق یــک هویت 
منحصربه فــرد بــرای Wally اســت. طراحــی ایــن 
هویــت بــا در نظــر گرفتــن اســتفاده از آن در تمام 
مدیاها نظیر وب ســایت، اپلیکیشــن، بســته بندی 
و پوســترهای تبلیغاتــی طراحی شــده اســت. 
ــار  ــرف L دو ب ــان واره Wally ح ــی نش در طراح
ــه  ــی اســت ک ــرار شــده و طراحــی آن به نوع تک
تداعی کننــده سنســورهای به کاررفتــه در داخــل 
ــد و  ــی برن ــگ اصل ــت. رن ــه اس ــای خان دیواره
ــدف  ــه ه ــه ب ــا توج ــه ب عکاســی از فضــای خان
محصــول، طــوری انتخــاب و عکســبرداری شــده 
اســت کــه گــرم و دوســتانه باشــد و درعین حــال 
ــت  ــه را تقوی ــاد در خان ــان و اعتم ــس اطمین ح
ــی  ــی طراح ــاختار اصل ــه س ــی ک ــد. زمان نمای
برنــد مشــخص گــــردید، اســتودیو شـــروع بــه 
طراحـــی دیگــر بخش ها نظــــــیر مجموعه ای 
ــتفاده در  ــری مورداس ــط کارب ــا و راب از آیکون ه
ــته بندی  ــی بس ــن و طراح ــایت، اپلیکیش وب س

بــرای محصــول نمــود.
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روغن موتورها دارای مشخصاتی هستند که 
بـا توجه به نـوع روغن و درجـه گرانروی آن 
نتیجـه ایـن آزمودن ها با یکدیگـر متفاوت 
خواهد بـود. در اینجـا به چند مـورد از این 

مشخصات اشـاره می کنیم.

:Viscosity index 

Vi یـــا شـــاخص ویســـکوزیته میـــزان حساســـیت 

ـــا  ـــرات دم ـــل تغیی ـــن در مقاب ـــکوزیته روغ ویس
ـــای  ـــن را در دو دم ـــکوزیته روغ ـــد )ویس می باش

40 و 100 درجـــه تســـت می شـــود(

وغن ها اطالعاتی تخصصی در مورد ر

مواد پایین آورنده نقطه ریزش 
به این منظور به روغن اضافه 
می شوند که راه اندازی موتور و 
روشن کردن ماشین در دمای 
سرد امکان پذیر باشد

مهندس ریحانه نیکجو
مدیر کنترل کیفیت



فصلنامه  داخلی
سال دوم - شماره 2

25 www.Xerol.ir

:Flash point 
ـــی کـــه در آن روغـــن بخـــار می شـــود،  ـــه دماهای ب
گفتـــه می شـــود و هـــر چـــه نقطـــه اشـــتعال 

ـــر اســـت. ـــد بهت ـــر باش ـــن باالت روغ

:Sulfated ash 
خاکســـتر ســـولفاته، مقـــدار مـــاده جامـــدی 
ـــن  ـــدن روغ ـــوخته ش ـــگام س ـــه در هن ـــت ک اس
ـــاده  ـــن م ـــاالی ای ـــزان ب ـــد، می ـــای می مان ـــر ج ب
باعـــث بـــر جـــای مانـــدن رســـوبات بـــر روی 
ـــم  ـــم آن ه ـــزان ک ـــده و می ـــور ش ـــات موت قطع
باعـــث افزایـــش عمـــر ســـوپاپ ها می گـــردد.

پاک کننده و معلق کننده ها
:)Detergent & Dispersants(

ــادی  ــراق، مقـــدار زیـ در طـــی عملیـــات احتـ
مـــواد دوده و ناخالـــص کـــه از احتـــراق پدیـــد 
می آینـــد در روغـــن غیـــر محلـــول هســـتند و 
باعـــث تشـــکیل رســـوب در پیســـتون ها و یـــا 
ـــود. از  ـــات می ش ـــن قطع ـــبندگی بی ـــی چس حت
ایـــن رو اســـتفاده از مـــواد پـــاک کننـــده و معلـــق 
ـــیار  ـــری بس ـــور ام ـــن موت ـــد روغ ـــده در تولی کنن
ـــوارد  ـــن م ـــزان ای ـــه می ـــر چ ـــد. ه ـــم می باش مه
در روغـــن بیشـــتر باشـــد، قـــدرت پـــاک کنندگـــی 
ـــیاه  ـــریع تر س ـــن س ـــه روغ ـــت در نتیج ـــر اس بهت
می شـــود و بر عکـــس هـــر چـــه میـــزان ایـــن 
دو مـــاده افزودنـــی در روغـــن موتـــور کمتـــر باشـــد 
روغـــن دیرتـــر ســـیاه می گـــردد امـــا رســـوب 
تـــه نشـــین می شـــود و بـــه موتـــور ماشـــین 

ــاند. ــیب می رسـ آسـ

ــی  ــدن تدریجـ ــیاه شـ ــن سـ )بنابرایـ
ـــج  ـــه هی ـــگام کار ب ـــور هن ـــن موت روغ
ـــن  ـــودن روغ ـــوب ب ـــل نامرغ ـــه دلی وج
ــل  ــس دلیـ ــه بر عکـ ــد بلکـ نمی باشـ

ــد.( ــن می باشـ ــت روغـ مرغوبیـ

ـــیاری از  ـــه بس ـــت ک ـــن اس ـــم در ای ـــه مه نکت
ــوخت های  ــه از سـ ــی کـ ــین های قدیمـ ماشـ
ــل  ــه دلیـ ــد بـ ــتفاده می کردنـ ــی اسـ قدیمـ
مـــواد  قدیمـــی  ســـوخت های  اینکـــه 
ـــه  ـــور ب ـــل موت ـــته اند در داخ ـــده نداش پاک کنن
ـــر  دیواره هایشـــان رســـوب چســـبیده و حـــال اگ

ــه  ــرای ایـــن ماشـــین ها از روغن هایـــی کـ بـ
ـــتفاده  ـــند اس ـــده می باش ـــاک کنن ـــواد پ دارای م
ــوبات از  ــه رسـ ــود کـ ــث می شـ ــم باعـ کنیـ
ســـطح موتـــور جـــدا شـــوند و در نتیجـــه موتـــور 

ــد. ــیب می بینـ آسـ

مواد پایین آورنده نقطه ریزش
:)pour point Depressants(

ـــن  ـــه ای ـــزش ب ـــه ری ـــده نقط ـــن آورن ـــواد پایی م
منظـــور بـــه روغـــن اضافـــه می شـــوند کـــه 
ـــردن ماشـــین در  ـــور و روشـــن ک ـــدازی موت راه ان

دمـــای ســـرد امکان پذیـــر باشـــد.
ـــد  ـــل می کنن ـــورت عم ـــن ص ـــواد بدی ـــن م ای
ـــود  ـــن موج ـــوند ذرات پارافی ـــث می ش ـــه باع ک
در روغـــن در دمـــای پاییـــن بـــه صـــورت معلـــق 
ـــن  ـــای پایی ـــن در دم ـــه روغ ـــد و در نتیج بمانن
جامـــد نشـــود بنابرایـــن روشـــن شـــدن ماشـــین 

ـــود. ـــد ب ـــانتر خواه ـــرد آس ـــوای س در ه

مواد ضد کف
:)ANTI - FOAM(

در هنـــگام کار بـــا روغـــن چـــه بـــه منظـــور 
اســـتفاده در ماشـــین و چـــه هنـــگام کار بـــا 
ــه  ــت اینکـ ــه علـ ــی بـ ــتگاه های صنعتـ دسـ
ـــاد  حرکـــت روغـــن در طـــول مســـیر بســـیار زی
ـــه مســـیر وارد می شـــود در  ـــوا ب ـــن ه و همچنی
ـــکیل  ـــف تش ـــه ک ـــود ک ـــث می ش ـــه باع نتیج
شـــود. بنابرایـــن بـــه منظـــور پیشـــگیری از 
ـــن  ـــه روغ ـــف ب ـــواد ضد ک ـــارت، م ـــروز خس ب

ــود. ــزوده می شـ افـ

مواد ضد اکسیداسیون
:(anti oxidant)

ـــر  ـــر اث ـــن ب ـــود در روغ ـــات موج ـــی ترکیب برخ
ـــا  ـــم ب ـــاس دائ ـــز تم ـــور و نی ـــاد موت ـــرارت زی ح
هـــوا و مجـــاورت بـــا اجـــزای فلـــزی موتـــور 
ـــد و  ـــرار می گیرن ـــیون ق ـــرض اکسیداس در مع
ـــود.  ـــل می ش ـــیدها تبدی ـــه پر اکس ـــه ب درنتیج
ـــکیل  ـــید تش ـــد اس ـــن فراین ـــی ای ـــه ط درنتیج
ـــور  ـــی در موت ـــاد خوردگ ـــث ایج ـــود و باع می ش
ــری  ــور جلوگیـ ــن به منظـ ــود، بنابرایـ می شـ
ــد  ــواد ضـ ــور مـ ــاق در روغن موتـ ــن اتفـ از ایـ

اکسیداســـیون اضافـــه می شـــود.

شاخص ویسکوزیته میزان 
حساسیت ویسکوزیته روغن 
در مقابل تغییرات دما می باشد 
)ویسکوزیته روغن را در دو دمای 
40 و 100 درجه تست می شود(
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در طـی دهه های اخیر، شـدت یافتـن رقابت میان 
بنگاه های اقتصادی در جهت بدسـت آوردن سـهم 
بیشـتری از بازار توجه آن ها را به سـمت شـناخت 
دقیق تر و عمیق تر نیازها و خواسـته های مشتریان 

سـوق داده است.
یکـی از دالیلـی کـه باعـث موفقیـت سـازمان ها 
می شـود این است که آنها دارای کارکنانی هستند 
که فراتر از وظایف رسـمی خـود تالش می نمایند. 
پژوهشـگران سـازمانی بـه تالش هایی کـه فراتر از 
وظایـف تعریف شـده کارکنـان باشـد، از آن تحت 

عنوان رفتار شـهروندی سـازمانی یـاد می کنند.

)BCO( رفتار شهروندی سازمانی چیست؟
تحقیقـات اولیه ای کـه در زمینه رفتار شـهروندی 
-TIC LANOITAZINAGRO(=BCO  سـازمانی
ROIVAHEB PIHSNEZI( انجام گرفت بیشـتر 
بـرای شناسـایی مسـئولیت ها و یـا رفتارهایی بود 
که کارکنان در سـازمان داشـتند، امـا اغلب نادیده 
گرفتـه می شـد.  ایـن رفتارهـا بـا وجود اینکـه در 
ارزیابی هـای سـنتی عملکـرد شـغلی بـه طـور 
ناقـص انـدازه گیـری می شـدند و یـا حتـی گاهی 
اوقـات مـورد غفلت قـرار می گرفتند، امـا در بهبود 

اثربخشـی سـازمانی مؤثر بودند.

برخی از محققان معتقدند افرادی 
که عالئم شهروندی خوبی را در 
حوزه زندگی شخصی شان بروز 
می دهند به همان میزان تمایل 
دارند تا شهروندان سازمانی 
خوبی باشند

حسن جعفرپور
)EMBA( فوق لیسانس مدیریت اجرایی
مدیر منطقه استان های مازندران و گلستان

اطالعیه در سـازمان برای آگاهـی دیگران، 
بـر ایـن اسـاس گراهـام معتقـد اسـت که 
یـک شـهروند سـازمانی خوب نه تنهـا باید 
از مباحث روز سـازمان آگاه باشد بلکه باید 
دربـاره آنهـا اظهـار نظر کنـد و در حل آنها 

نیز مشـارکت فعاالنه داشـته باشد.
4( جوانمـردی: جوانمـردی یـا تحمل پذیـری 
چهارمیـن بُعـد رفتـار شـهروندی اسـت که 
به شـکیبایی در برابر موقعیت های نامطلوب 
و  نارضایتـی  اعتـراض،  بـدون  نامسـاعد،  و 

گالیه منـدی اشـاره می کنـد.
5( احتـرام و تکریـم: ایـن بعـد بیان کننده 
نحـوه رفتار افراد با همکاران، سرپرسـتان 
و مخاطبـان سـازمان اسـت. افـرادی کـه 
در سـازمان بـا احترام و تکریـم با دیگران 
رفتـار می کننـد دارای رفتـار شـهروندی 

مترقی هسـتند.

سیاست های تشویق رفتار شهروندی
تقویـت رفتار شـهروندی، مانند هر رفتـار دیگری 
کـه از افراد سـر مـی زند، نیاز به ترغیب و تشـویق 
دارد. یکـی از مـواردی کـه می توانـد در این زمینه 
تأثیرگـذار باشـد سیاسـت ها و اقدامـات سـازمانی 
اسـت. مدیـران سـازمانی باید با وضع سیاسـت ها 
و راهبردهـای مناسـب در جهت شـکوفاتر شـدن 

رفتارهـای شـهروندی در سـازمان تالش کنند. 
چنـد مورد از این اقدامـات، که برای ارتقا و ترغیب 

رفتار شهروندی مناسب هستند عبارتند از:

1 (گزینش واستخدام
برخـی از محققـان معتقدنـد افـرادی کـه عالئـم 
شـهروندی خوبی را در حوزه زندگی شخصی شان 
بـروز می دهنـد، به همـان میـزان تمایـل دارند تا 
شـهروندان سـازمانی خوبی باشـند. بر این اسـاس 

این اعمـال که در محـل کار اتفاق می افتند 
را اینگونـه تعریف می کنند:

»مجموعـه ای از رفتارهـای داوطلبانـه و اختیـاری 
کـه بخشـی از وظایف رسـمی فرد نیسـتند، اما با 
ایـن وجود توسـط وی انجـام و باعث بهبـود مؤثر 
وظایـف و نقش های سـازمان می شـوند.« )اپل بام 

و همـکاران، 2004؛ 19(
ارگان همچــــنین معتـــقد اسـت کـه رفتـار 
شـهروندی سـازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه 
اسـت کـه مسـتقیماً بـه وسـیله سیسـتم های 
رسـمی پاداش در سـازمان طراحی نشـده است، 
امـا بـا ایـن وجـود باعـث ارتقـای اثـر بخشـی و 

کارایـی عملکـرد سـازمان می شـود.

ابعاد رفتار شهروندی:
1( وظیــفه شــناسی: بُعـد وظیفه شناسـی 
نمــونه های مختلفـی را در برمی گیـرد و 
در آن اعضـای سـازمان رفتارهـای خاصـی 
را انجـام می دهنـد کـه فراتـر از حداقـل 
سـطح وظیفه ای موردنیـاز بـرای انجام آن 

کار اسـت.
2( نوع دوسـتی: یعنی نوع دوستی به رفتارهای 
مفید و سودبخشی از قبیل ایجاد صمیمیت، 
همدلی و دلسـوزی میان همکاران اشاره دارد 
که خواه به شـکل مستقیم و یا غیرمستقیم 
بـه کارکنانـی کـه دارای مشـکالت کاری 

هسـتند کمک می کند.
3( فضیلت شـهروندی: شـامل رفتارهایی از 
قبیـل حضور در فعالیت های فـوق برنامه و 
اضافـی، آن هـم زمانی که ایـن حضور الزم 
نباشـد، حمایت از توسـعه و تغییـرات ارائه 
شـده توسـط مدیـران سـازمان و تمایل به 
مطالعـه کتاب، مجـالت و افزایش اطالعات 
عمومـی و اهمیـت دادن به نصب پوسـتر و 

وند سازمانی رفتار شهر
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سـازمان ها بایـد فرایندهـای جـذب و اسـتخدام 
نیـروی خـود را طـوری طراحی کنند کـه افرادی 
بـا رفتار شـهروندی مترقی جذب سـازمان شـوند.

از میـان ابزارهـای انتخاب و گزینـش کارکنان که 
ممکـن اسـت بـرای شناسـایی شـهروندان خوب 
سـازمانی مورد اسـتفاده قـرار گیرنـد، مصاحبه ها 
بهتـر از بقیـه ابزارها هسـتند. در انجام مصاحبه ها 
باید بیشـتر بـر روی رفتارهـای همکارانه و گروهی 
تأکیـد کرد تـا احتمال انتخاب کارکنانـی که برای 
بروز رفتار شـهروندی مسـتعدترند، بیشـتر شود.

البتـه در فرایندهـای گزینـش و اسـتخدام افـراد، 
سـازمان ها بایـد بـه ایـن نکتـه مهم توجه داشـته 
باشـند کـه رفتارهای شـهروندی نبایـد جایگزین 

عملکردهای سـنتی شـغل شـوند.
بـر ایـن اسـاس ویژگی هایـی کـه به طور سـنتی 
بـرای انجام یک شـغل الزم اسـت نبایـد به خاطر 

یـک شـهروند خـوب بـودن، نادیده گرفته شـود.

2( آموزش و توسعه
برخـی از سـازمان ها ممکـن اسـت بـه تنهایی به 
شناسـایی شـهروندان خوب و افـرادی با رفتارهای 
شـهروندی بالقـوه، قادر نباشـند و نتوانند به مقدار 
مـورد نیـاز، ایـن افراد را جـذب و اسـتخدام کنند؛ 
امـا آن هـا می توانند با اجـرای طرح های آموزشـی 
بـرای کارکنان فعلی سـازمان، به ایجـاد رفتارهای 

شـهروندی مفید و سـازنده بپردازند.
اســتفاده از برنامه هــای آموزشــی موجب تســهیل 

عالوه بر اقدامات و عملکردهای 
رسمی سازمان که در جهت 
تقویت رفتار شهروندی مؤثر 
است، فرایندهای غیر رسمی 
نیز وجود دارند که سازمان ها 
می توانند با ایجاد آنها به توسعه 
و تقویت بیشتر رفتار شهروندی 
بپردازند

مربـوط بـه خـود بـه کارهایـی فراتـر از نقـش 
خـود می پردازنـد؛ در حالی که هدف از تشـویق 
رفتار شـهروندی، ترویـج رفتارهای همکارانه در 

کنـار وظایـف رسـمی سـازمانی اسـت.
ــه  ــد ک ــد بدانن ــازمان ها بای ــورت س ــر ص در ه
بــرای تشــویق و ترغیــب رفتــار شــهروندی بایــد 
ــود را در  ــاداش خ ــتم های پ ــری سیس جهت گی
ســطح گروهــی و ســازمانی قــرار دهنــد نه ســطح 
فــردی، زیــرا آنهــا بــا ایــن کار بــه کارکنان نشــان 
می دهنــد کــه بــرای کارهــای گروهــی کــه 
ــه کل ســازمان برمــی گــردد، ارزش  ــع آن ب مناف
بســیاری قائلنــد و بــه آن پــاداش نیــز می دهنــد.

4 ( سیستم های غیررسمی
عالوه بر اقدامات و عملکردهای رسـمی سـازمان 
کـه در جهـت تقویـت رفتـار شـهروندی مؤثـر 
اسـت، فرایندهـای غیر رسـمی نیـز وجـود دارند 
کـه سـازمان ها می توانند با ایجاد آنها به توسـعه 

و تقویت بیشـتر رفتـار شـهروندی بپردازند.
برخـی از روانشناسـان اجتماعـی معتقدنـد کـه 
فشـارهای اجتماعـی و هنجارهـای گروهی غالباً 
تأثیـر بیشـتری نسـبت بـه رویه هـای رسـمی 
بـر رفتـار فـردی در سـازمان ها می گذارنـد. بـه 
همیـن علت توسـعه مکانیسـم های غیررسـمی 
ماننـد فرهنـگ مشـارکتی، یـک رکـن اساسـی 
و محـوری بـرای تقویـت رفتـار شـهروندی در 

محیـط کار اسـت.
البتــه ناگفتــه نمانــد کــه ظهــور و ترویــج فرهنگ 
فراینــد جامعه پذیــری  از طریــق  مشــارکتی 
صــورت می گیــرد، فراینــدی کــه طــی آن 
ــر  ــه از نظ ــواردی را ک ــازمان م ــازه س ــای ت اعض
ســایر اعضــای ســازمان، پســندیده و مــورد قبول 
اســت یــاد می گیرنــد و دوره هــای آموزشــی الزم 
را در ایــن خصــوص طــی می کننــد. پــس توجــه 
بــه امــر جامعه پذیــری در ســازمان بــرای تقویــت 

ــر باشــد. ــد مؤث ــز می توان ــار شــهروندی نی رفت
باتوجـه بـه مباحث طرح شـده، به نظر می رسـد 
که داشـتن یک راهبـرد برای تعریـف رفتارهای 
شـهروندی و مصداق هـای آن در هـر سـازمان 
اهرم هـای  بـا  راهبـرد  ایـن  اجـرای  سـپس  و 
ذکرشـده، می تواند سـازمان ها را در سـوق دادن 
کارکنـان بـه بـروز شـدن رفتارهـای شـهروندی 
سـازمانی تـوأم با انجـام وظایف عـادی یـاری داد.

کمک هــای بیــن فــردی در میــان کارکنــان 
می شــود. البتــه بــرای توســعه مهارت هــای 
کارکنــان، می تــوان از برنامه هــای آمــوزش میانــی 

و چرخــش شــغلی نیــز اســتفاده کــرد.
ــای  ــرای برنامه ه ــای اج ــر از روش ه ــی دیگ یک
کــه  اســت  توســعه  برنامه هــای  آموزشــی، 
ــاط  ــار شــهروندی ارتب ــا ایجــاد رفت مســتقیماً ب
دارد. مطالعــات و بررســی ها نشــان می دهــد 
کــه آمــوزش سرپرســتان بــر پایــه اصــول عدالــت 
ســازمانی بــا افزایــش رفتــار شــهروندی در میــان 
ــر  ــارت دیگ ــه عب ــت؛ ب ــط اس ــتان مرتب زیردس
کارکنانــی کــه سرپرستانشــان دوره های آموزشــی 
عدالــت را طــی کــرده باشــند، نســبت بــه ســایر 
ــای  ــروز رفتاره ــه ب ــل ب ــتر تمای ــان، بیش کارکن

ــد. ــان می دهن ــود نش ــهروندی از خ ش

3 ( ارزیابی عملکرد و جبران خدمات
سـازمان ها می توانند با ایجاد سیسـتم هایی منظم 
و منطقـی بـرای ارائـه پـاداش بـه کارکنـان تا حد 
زیـادی ایجـاد رفتـار شـهروندی را تسـهیل کنند. 
تحقیقات گذشـته نشـان دهنده این مطلب اسـت 
کـه افراد در کارهایـی که احتمال دریافـت پاداش 
وجود دارد بیشـتر مشـارکت می کننـد. به همین 
خاطـر توجـه بـه سیسـتم های پـاداش مؤثـر و 
اقتضایی توسط سـازمان در شکل دهی شهروندان 
خوب بسـیار تأثیرگـذار خواهد بود. بر این اسـاس 
اکثـر سـازمان ها بـرای تشـویق رفتار شـهروندی، 
پاداش هـای سـاالنه را به کارکنانـی می دهند که تا 
حـدی به انجـام رفتارهای فرانقش، تمایل داشـته 
باشـند نـه افـرادی کـه فقـط دارای ویژگی هـای 

مثبت فردی هسـتند.
باوجـود اهمیـت ایـن موضوع در مباحـث رفتار 
طـرف  از  پـاداش  ارائـه  امـروزه  شـهروندی، 
سـازمان بـه کارکنانـی کـه مسـتقیماً درگیـر 
انجـام رفتارهـای شـهروندی هسـتند بـه طـور 
بالقـوه ای کاهـش داشـته و جهت گیری بیشـتر 
پاداش هـا بـه طـرف کارهـا و وظایـف رسـمی 
اسـت. برخـی از محققـان دلیـل ایـن امـر را 
اینگونـه بیـان می کننـد کـه توجه بیـش از حد 
بـه انجـام رفتارهـای فرانقش توسـط کارکنان، 
بـرای گرفتن پـاداش، موجب غفلـت و کوتاهی 
می شـود  سـازمانی  رسـمی  وظایـف  انجـام  از 
و کارکنـان سـازمان بـه جـای انجـام وظایـف 
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دانستنی های 
مــی عمـو

1- رنــگ روغــن بــه تنهــا نمی توانــد 
بــرای  مناســبی  مــالک 
تشــخیص روغــن موتــور 
افــراد  تنهــا  و  باشــد 

حــدودی  تــا  متخصــص 
می تواننــد بــا بررســی خصوصیــات 

ظاهــری در مــورد کیفیــت روغــن اظهــار 
نظــر کننــد.

نظـر داشـت کـه  بایـد در  را  نکتـه  ایـن   
روغـن خـوب بعـد از 

اثـر  در  کـردن  کار 
جــذب براده هــای 

فلــزات ناشی از 
فرسـایش 
قطعـات و 

ناشـی  دوده 
احتـــراق،  از 

گـرد و غبار 
ســـایر  و 
آالینده هـا 

می شـود  تیـره 
بنابرایـن چنانچه رنگ روغـن پس از مدتی 
کارکـرد تغییـر نکنـد نشـانه عـدم توانایی 
انتقـال مـواد زاید و رسـوبات از البـــه الی 
قطعـات و در نتیجـه نامناسـب بـودن آن 

می باشـــد.
2- بهتــر اســت از روغــن فلــه اســتفاده نشــود 
و از روغن هــای مظــروف تولیــد شــده 
ــر روی  ــه ب ــر ک ــازندگان معتب ــط س توس
ــوط  ــخصات مرب ــا مش ــدی آنه ــته بن بس
ــروی روغــن  شــامل ســطح کیفــی و گران

ــود. ــتفاده ش ــده اس درج گردی
ــری  ــور جلوگی ــه منظ ــور ب ــم موت 3- تنظی

ــر روی  ــی ب ــارهای اضاف از وارد شــدن فش
قطعــات آن و همچنیــن وضعیــت روغــن 

ــت. ــروری اس ــور ض موت
4- شــرایط عملیاتــی کارکــرد موتــور ماننــد 
مــدت زمــان فعالیــت موتــور- میــزان 
بــار وارد » دمــا« رطوبــت و ســایر عوامــل 
ــی و  ــه کارای ــتقیم ب ــر مس ــی تأثی محیط

ــور دارد. ــن موت ــت روغ کیفی

5- تعویــض بــه موقــع فیلترهــای هــوا، 
شستشــوی بدنــه خارجــی موتــور موجــب 

ــردد. ــن می گ ــر روغ ــش عم افزای
ــم  ــتفاده از الســتیک منظــم و تنظی 6- اس
بــاد آن از وارد شــدن بــار اضافــی بــه موتور 
ــن  ــر روغ ــش عم ــذا در افزای ــد، ل می کاه

ــد. ــر می باش ــور مؤث موت
7- چــک کــردن ســطح روغن نشــان 
داده شــده بــر روی میلــه اندازه گیــری 
ــطح  ــن س ــزن روغ ــع در مخ واق
روغــن همــواره بایــد 
 H و L بین دو عالمــت
باشــد و هــر چه ســطح 
ــه ســمت عالمــت  روغــن ب

ــر اســت. ــر باشــد بهت H نزدیک ت
روغــن  ســطح  صورتی کــه  در   -8
مصرفــی در موتــور کاهــش یابــد و 
نیــاز بــه مصــرف روانــکار ســر ریــز 
باشــد، بایــد از همــان نــوع قبلــی روغــن 

موتوراســتفاده نمــود.
9- اســـتفاده از روغـــن مناســـب بـــا 
ــکات  ــب از نـ ــروی مناسـ ــه گرانـ درجـ

می باشـــد. مهـــم 
10- بـــرای اطمینـــان از کارکـــرد مناســـب 
ــتفاده از روغن هـــای  ــور اسـ روغـــن موتـ

ــود. ــه می شـ ــه ای توصیـ ــد درجـ چنـ
11- شـــرایطی نظیـــر رانندگـــی بـــا ســـرعت  باال 
ـــار بیش ازحـــد اســـتاندارد  ـــا ب و رانندگـــی ب
ــین،  ــردن ماشـ ــوش کـ ــن و خامـ روشـ
حرکـــت در ترافیک هـــای ســـنگین و 
ـــی  ـــاالی گوگـــرد ســـوخت مصرف درصـــد ب
ـــزل(  ـــین های دی ـــور ماش ـــوص موت )مخص

از کیفیـــت عمـــر می کاهـــد.
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کسب لوح تقدیر برند برتر سال
ـــن  ـــه همـــت انجم ـــان ب ـــتان خراس ـــگ در اس ـــش برندین ـــن همای چهارمی
ـــی،  ـــاق بازرگان ـــن ات ـــع اســـتان خراســـان رضـــوی و همچنی ـــران صنای مدی
ـــخ  ـــاق در تاری ـــن ات ـــع، معـــادن و کشـــاورزی مشـــهد و 12 تشـــکل ای صنای
ـــه  ـــرول ب ـــد زی ـــش برن ـــن همای ـــه در ای ـــد، ک ـــزار ش ـــرداد برگ 27 و 28 م

ـــده شـــد.  ـــد منتخـــب برگزی ـــوان برن عن

دریافت تندیس زرین حقوق مصرف کنندگان
شــرکت ایمـــــن روانســـــاز صنعت مفتخر اســت، پــس از بررســی کمیته 
ــدگان و اداره  ــوق مصرف کنن ــت از حق ــی حمای ــن مل ــی انجم ــرم فن محت
صنعــت، معــدن و تجــارت موفــق بــه اخــذ تندیــس واحــد نمونه حمایــت از 

ــوق مصرف کنندگان شــد. حقــ
ایــن موفقیــت ارزشــمند را بــه تمامــی مصرف کننــدگان محتــرم و خانــواده 
ــد  ــف و تعه ــرژی مضاع ــا ان ــر آن شــدیم ب ــم و ب ــک می گویی ــرول تبری زی
بیشــتر تمامــی تــالش خــود را در راســتای افزایــش میــزان رضایت منــدی 

مصرف کننــدگان محتــرم خــود بیــش از پیــش بکارگیریــم.

برگزاری اولین همایش استان زنجان
ـــخ  ـــان در تاری ـــان زنج ـــب استـ ـــرویس های منتخ ـــی اتوس ـــن گردهمای اولی
ـــن  ـــازار در ای ـــه ب ـــول و ورود ب ـــرفی محص ـــرد معـ ـــا رویکــ 1395/05/20 ب
ـــد. ـــزار ش ـــواز برگ ـــه دلن ـــل مجموع ـــرکت در مح ـــن شـ ـــط ای ـــتان توس اس

در ایـــن همــــایش تعـــدادی از همـــکاران نظـــرات خـــود را بیـــان نمودنـــد کـــه 
توســـط مدیـــران شـــرکت مـــورد بحـــث و بررســـی قـــرار گرفـــت.

ول یر اخبــار  ز
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برگزاری دومین همایش استان خراسان جنوبی 
بــه نقــل از روابــط عمومــی شــرکت ایمــن روانســاز صنعــت؛ دومیــن 
ــش  ــت افزای ــا محوری ــی ب ــان جنوب ــتان خراسـ ــی در اس گردهمای
فــروش و افزایــش ســهم بــازار در محــل هتــل کوهســتان در تاریــخ 
1395/03/10برگــزار شــد و ضمــن رونمایی از طرح جدید باشگــــاه 
مشتـــریان، دوره آموزشــی فــروش محصــوالت روغــن موتــور نیــز 

برگــزار شــد.

افتتاح دهمین شعبه استانی در مازندران
در راسـتای تحق سیاسـت های شرکت، دهمین شـعبه استانی روغن 
موتور زیرول، اردیبهشـت ماه سـال 95در اسـتان مازندران و در شـهر 
سـاری افتتاح شـد، که این امر در جهت پویاتر شـدن کانال ارتباطی 

شـرکت با مشـتریان خود خواهد بود.

راه اندازی یازدهمین شعبه استانی در کرمان
ــی  ــاف اله ــتعانت از الط ــا اس ــت، ب ــاز صنع ــن روانس ــرکت ایم ش
یازدهمیــن شــعبه اســتانی را در اســتان کرمــان راه انــدازی نمــوده 
کــه می توانــد قدمــی بــزرگ در راســتای ارتقــای فــروش شــرکت 

ــن اســتان باشــد. در ای

افتتاح دوازدهمین شعبه همدان
در راسـتای رسـیدن بـه اهداف متعالـی شـرکت در مناطق غربی 
کشـور، دوازدهمین شـعبه خود را در اسـتان همدان در خردادماه 
سـال جـاری افتتـاح کـرده کـه الزم به ذکر اسـت شـعبه همدان 

اولین شـعبه اسـتانی غرب کشـور می باشد.
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Highline R اسکانیا سری
در  کـه  اسـت  زیـادی  سـری R زمان  اسـکانیا 
جاده ها مشـغول به کار اسـت؛ از همین رو، کابین 
اسـکانیا برای کامیون سـواران بسـیار آشنا است. با 
وجود این که کابین این کشـنده سـالخورده شـده 
اسـت، اما هنـوز هم در آن کیفیت دیده می شـود. 
اگرچـه همه صاحب نظران صنعت کامیون سـازی 
بـر ایـن باورنـد کـه زمـان آن رسـیده تا شـرکای 
اسـکانیا یک کشـنده بـا طرحی جدیـد را معرفی 
و روانـه بـازار کند. راننده بـرای ورود به کابین این 
کشـنده باتجربه باید از سـه پله باال رود؛ پله آخر، 
طرحی غیرمعمول دارد و کمی مشکل سـاز است. 
هنگام ورود به کابین، با داشـبورد آشـنای اسکانیا 
رو به رو خواهید شـد؛ داشـبوردی کـه راننده های 

وپایی بررسی کابین دو کشنده بزرگ ار
هنگام ورود به کابین، با داشبورد 
آشنای اسکانیا رو به رو خواهید 
شد؛ داشبوردی که راننده های 
زیادی، بسیاری از لحظات زندگی 
خود را با آن سپری کرده اند؛ اما 
این گذر زمان به طور کامل ظاهر 
سالخورده داشبورد اسکانیا 
را از طراحی جدید و مدرن 
کشنده های داف، ولوو و اکتروس 
متمایز می کند

زیـادی، بسـیاری از لحظـات زندگی خـود را با آن 
سـپری کرده انـد؛ اما ایـن گذر زمـان به طور کامل 
ظاهـر سـالخورده داشـبورد اسـکانیا را از طراحی 
جدید و مدرن کشـنده های داف، ولـوو و اکتروس 

متمایـز می کند.
اسـکانیا هیچ زمـان در سـاخت کابین هـای جادار 
موفـق نبـوده و یخچـال آن نیـز از ایـن قاعـده  
ایـن نمونـه در گـروه  مسـتثنا نیسـت. کابیـن 
کشـنده های اروپایی کوچک ترین اسـت و درست 
مانند کشـنده مان فضـای بار کمـی دارد. برخالف 
این که تختخواب پایینی دارای سیسـتم باز شونده 
خوش سـاخت و در ظاهـر کاربـردی اسـت، امـا در 
عمـل چنـدان کاربـردی نیسـت و امتیـاز پایینی 
می گیـرد. زیـر تختخـواب، فضـای خوبـی در نظر 
گرفتـه شـده، امـا به دلیـل وجـود لبه هـای تیـز 
در طراحـی قسـمت های کابیـن، اسـتفاده از آن ها 
سـخت اسـت. اگر زمانـی بـه اسـتفاده از این فضا 
عـادت کردیـد، باید مراقب باشـید که بـه خودتان 

صدمـه ای وارد نکنید.
محـل قرارگیـری صندلـی راننده مناسـب اسـت، 
ولـی با ایـن حال طراحان این شـرکت باید به فکر 
بـه روز کردن آن باشـند. داشـبورد منحنی شـکل 
اسـکانیا از هر نظر مناسب اسـت. در این داشبورد، 
همـه چیز در دسـترس راننـده قرار گرفتـه و برای 
قـرار دادن لـوازم کوچک به اندازه کافی جا هسـت. 
گفتنـی است، سیسـتم تعلیق اسـکانیا و کیفیت 

سـواری آن در این گروه، جایگاه سـوم را پشت سر 
داف XF و ولوو FH بـه دسـت آورد.
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Globe Trotter FH  ولوو
ولوو FH نیـز درسـت ماننـد داف XF بـه تازگـی 
وارد بازار شـده اسـت. کابین ولوو 8,12 مترمکعب 
فضـا دارد کـه در ایـن گروه سـومین کابیـن جادار 
محسـوب می شـود. شـاید بیشـترین فضـا را در 
ایـن گـروه نداشـته باشـد، امـا چیـزی کـه کاماًل 
مشـهود اسـت، فضای بیشـتری اسـت که نسبت 
بـه نمونـه قبلی FH دارد. شـرکت ولوو این بـار از 
تمـام فضای کابین به خوبی اسـتفاده کرده اسـت. 
راننـده بـرای ورود به کابین باید از سـه پله باال رود. 
طراحـی فضای بار خوب اسـت و  از بیـرون نیز در 
دسـترس اسـت. بیـرون از کابین یـک کمد تعبیه 
شـده اسـت کـه درون آن یک مخـزن آب کوچک 
قـرار می گیـرد. زمانـی که نیـاز دارید قبـل از ورود 
به کابین دسـت های خود را بشـویید، اهمیت این 

مخـزن آب را متوجه می شـوید و 
آن را بسـیار کاربـردی می یابید.

دارنـده  شـک  ولوو FH بـدون 
بیشـترین فضـای بـار در بیـن 
رقبـا اسـت؛ البتـه بـا احتسـاب 
کمدهای سفارشـی پشـت سـر 
راننـده. حـاال اگـر ایـن کمدهـا 
کل  به طـور  وضعیـت  نباشـند، 
بـرای ولـوو تغییر می کنـد و در 
گـروه، سـوم می شـود، چراکـه 
لیتـر   217 بـا  برابـر  حجمـی 
فضـای بـار را از دسـت می دهد. 
بسـیار  ولـوو  داخلـی  نمـای 
طراحـی  زیبـا  و  هوشـمندانه 
شـده اسـت. اصلی تریـن نکتـه 

منفـی، پرده هـای کابیـن اسـت. ایـن پرده ها به 
خوبـی جلوی نـور را نمی گیرند و حتـی با وجود 
بسـته بـودن آن ها بـه راحتی می توانیـد مطالعه 
کنیـد. از دید کیفیت سـاخت و مـواد به کاررفته 
کشـنده های  سـر  ولوو FH پشـت  کابیـن،  در 
داف و مرسـدس قرار می گیـرد. در ظاهر، جنس 

ولوواسکانیابنزماندافسقف امتیاز 
10998.9179هزینه نگهداری کابین

1511.9912.510.4112.4214.67دسترسی به کابین
201716201819تجهیزات کابین
4540.4132.154234.6540.42فضای بار کابین

2017.0019201619ابعاد کابین
5042.2542.7648.5844.3447راحتی راننده در کابین

2018.5816.6618.8316.9219.50تختخواب
2018.7517.8319.5817.6617.58کیفیت ساخت کابین

4537.9937.0832.9139.6645کیفیت سواری
202020202020بخاری و تهویه مطبوع

4037.7536.1536.6637.5040هندلینگ
403333.5033.8033.9033.90کیفیت ترمزها

5546.3044.1251.6647.0651.58دقت تعویض دنده ها
252423252325تجهیزات ایمنی

6059565857.5060چراغ ها و محدوده دید
151514151515کمربند ایمنی
500448.02429.40461.34440.61476.65جمع امتیازات

کمدهـا خـوب اسـت اما به محـض کار بـا آن ها 
متوجـه کیفیـت پاییـن ایـن کمدها می شـوید.

طراحــی کابین و مکان نشســتن راننــده به گونه ای 
اســت کــه بــه راننــده دیــد بســیار خوبــی از جاده 
ــوب،  ــد خ ــن دی ــل ای ــی از دالی ــد. یک می ده
ــت و  ــوو اس ــور ول ــع و ج ــیار جم ــای بس آینه ه
ــود  ــوری وج ــه ک ــاً نقط ــه تقریب ــت ک ــد گف بای
ــوو،  ــن ول ــای ای ــده آینه ه ــاب نگهدارن ــدارد. ق ن
ــا محســوب می شــود.  ــی در طراحــی آن ه انقالب
ــد  ــن صنعــت همگــی امیدوارن صاحب نظــران ای
کــه شــریک های رقیــب هــم بــه همیــن شــیوه 

ــد. ــاخت روی آورن س
ولــوو FH در جــاده نظــر همــه را بــه خــود جلــب 
ــت  ــرای کیفی ــی ب ــاز باالی ــد امتی ــد و بای می کن
ــق  ــت. سیســتم تعلی ــی آن در نظــر گرف رانندگ
مســتقل محــور جلــو عملکــرد بســیار مناســبی 
دارد و جــای هیــچ بهانــه ای بــه جــا نمی گــذارد. 
پایــداری این کشــنده و حرکــت آن در ســرباالیی 
ــت. الزم  ــکل و روان اس ــدون مش ــرپایینی ب و س
بــه ذکــر اســت کــه کابیــن ایــن ولــوو کــم صــدا 

امتیــازات  جــدول  در  اســت. 
ــت  ــن، کیفی ــه کابی ــوط ب مرب
ســواری و تجهیــزات ایمنــی هر 
ــه  ــنده ها را ب ــن کش ــک از ای ی
صــورت تفکیک شــده مشــاهده 

می کنیــد.
همــان طــور کـه مالحـــظه 
می کنید، کشنده ولوو بیشترین 
امتیـازات را از آن خـود کـرده و 
لقـب  بهتریـن کشـنده  در کل 
می گیـرد. در واقـع، امتیازاتی که 
باعث شـد این کشـنده سـوئدی 
از رقیبـی چون اکتروس پیشـی 
بگیـرد، سـواری بهتـر و کیفیت 

تجهیـزات ایمنـی آن بود.
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ســالم، لطفــاً خــود را بــرای خواننــدگان ما  
ــی نمایید. معرف

ــد 1364  ــور متول ــا رفعت پ ــب محمدرض اینجان
بیرجنــد فارغ التحصیــل رشــته نقشه کشــی 
صنعتــی )مکانیــک( در مقطع کاردانی از دانشــگاه 

صنعتــی بیرجنــد هســتم.

ــن  ــود را در ای ــت خ ــالی فعالی ــه س از چ
حــوزه شــروع کردیــد و راجــع بــه فعالیت 

حرفــه ای خــود توضیــح دهیــد.
ــا  ــون ب ــال 1383 تاکن ــن را دارم از س ــار ای افتخ
شــرکت ایمــن روانســاز صنعــت همکاری داشــته 
باشــم و از شــهریور 1392 بــا افتتــاح اولیــن دفتر 
ــرول در اســتان خراســان  فــروش محصــوالت زی
جنوبــی بــه عنــوان مدیــر فــروش فعالیــت خــود 

ــه داده ام. را ادام

حوزه فعالیت شما چه مناطقی است؟
اســتان خراســان جنوبــی شــمال 11 شهرســتان: 
ــه،  ــان، سر بیش ــدان، درمی ــوه، نهبن ــن، زیر ک قائ
بشــرویه، فــردوس، ســرایان، مــود، طبــس و 
ــوان  خوســف اســت کــه از مهم تریــن آنهــا می ت
ــس  ــردوس و طب ــن، ف ــتان های قائ ــه شهرس ب

ــرد. ــاره ک اش

علت انتخاب شما برای فعالیت در این حوزه 
)فروش روغن موتور( چه بوده است؟

حـــدود 200 اتوســـرویس در اســـتان فعالیـــت 
می کننـــد کـــه خوشـــبختانه بـــا توجـــه بـــه 
ـــتریان  ـــگاه مش ـــده باش ـــات ارزن ـــت و خدم کیفی
زیـــرول توانســـته ایم تاکنـــون محصـــوالت 
ـــرول را در70 درصـــد اتوســـرویس های اســـتان  زی
ــرار دهیـــم  در دســـترس مصرف کننـــدگان قـ
ــت های  ــه سیاسـ ــه بـ ــا توجـ ــم بـ و امیدواریـ
ــاری  ــال جـ ــان سـ ــا پایـ ــرکت تـ ــروش شـ فـ
ـــتان را  ـــرویس های اس ـــد اتوس ـــل 90 درص حداق

ـــم. ـــش دهی پوش

ــی  ــد، ارزیاب ــاد کردی ــرول ی ــد زی از برن
ــن  ــه ای ای ــت حرف ــما از روش فعالی ش

ــت؟ ــرکت چیس ش
ــاه  ــت در بهمن م ــاز صنع ــن روانس ــرکت ایم ش
ــا  ــتان را ب ــی اس ــش روغن ــن همای 1392 اولی

وش معرفی مراکز فر
به اطالع خوانندگان ارجمند می رساند؛  این بخش)معرفی مراکز فروش(

 از این پس به طور ثابت در فصلنامه رول تهیه و تدوین می گردد.

مصاحبه  ارائه شده توسط خبرنگار رسانه خبری 
تحلیلی فصلنامه رول تهیه شده  و بیشتر برای پیشبرد 
روند ارتباطی بخش روابط عمومی روغن موتور زیرول 

تهیه و تدوین و مرجع آن این رسانه بوده و حق استفاده 
خبری از آن فقط با روغن موتور زیرول خواهد بود

ــود و  ــزار نم ــکاران برگ ــت هم ــتقبال اکثری اس
مفتخریــم کــه در مــدت زمــان کوتاه توانســته ایم 
ــا ســوم اتوســرویس های اســتان را  ــگاه اول ت جای
ــه خــود اختصــاص دهیــم و همچنیــن مــورد  ب
ــات  ــی از خدم ــدگان نهای ــتقبال مصرف کنن اس

ــم. ــرار گرفته ای ــتریان ق ــگاه مش باش

ــد  ــما از برن ــناخت ش ــه ش ــه ب ــا توج ب
زیــرول، چشــم انداز شــما از آینــده ایــن 

برنــد چیســت؟
در آخــر بــا توجه بــه اینکه محصــوالت زیــرول در 
راســتای به روزتریــن اســتانداردهای جهانــی تولید 
و عرضــه می شــود و در کنــار کیفیــت، بهتریــن 
خدمــات را در باشــگاه مشــتریان ارائــه می نمایــد 
بســیار خرســندم کــه عضــوی از خانــواده زیــرول 
هســتم و امیدواریــم بــا گســترش شــبکه فــروش 
همــه مصرف کننــدگان بتواننــد در ایــن خانــواده 

ــوند. عضو ش



نمایی 
کوچک از 
خراسان 
جنوبی



شاگردان ممتاز خراسان جنوبی

سما سادات خدی
کالس اول 

ابوالفضل نیکوکار
کالس اول 

عرفان اکبری
کالس اول

مطهره نارمنجی
کالس هشتم

هانیه اکبری
کالس دوم
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اسامی برندگان 
تاریخشماره همراهکدنام خانوادگینام
39281394/10/01---559930915منجی قانیسیدمهدی

65601394/10/02---663230917زارعیموسی
75281394/10/03---554020910خادم الحسینیاحمدرضا

00311394/10/04---551510915صمدیهاشم
85931394/10/05---651750911قوجی زادهیعقوب
97741394/10/06---560960915روح بخشسعید

20121394/10/07---123450936جوکارمحمد
90791394/10/08---662830938علی اکبر زادهفرحناز

55261394/10/20---560110915عباسیمحمدرضا
02161394/10/21---556340915شهریمهدی

94881394/10/21---558250915حسنپورسهراب
08441394/10/21---664810930فرامرزی زادهرضا

33281394/10/22---652140911تاتاریعبدالغفور
49291394/10/27---564020915نقوی مقدمسلمان

94861394/10/27---664210917شیریعلی اصغر
73541394/10/27---551100936شیرازی اولعباس
79071394/10/28---664940938رحمانیعبداهلل
02391394/10/29---561000902محمدیقاسم
25831394/10/29---552650915محمدیکاظم
08451394/10/29---210919بختیاریفرهاد

37961394/10/30---210910زارعمحسن
51071394/10/30---650750911ناروییعلیرضا

32921394/10/30---210912حسنیمیثم
18411394/10/30---558890915علی کردیعباس
59821394/11/01---560450915کردنوقابیابراهیم
64101394/11/01---552050930عسگرانروح اهلل

15771394/11/02---557730915رضا نژادعلی
82311394/11/02---559730915بزغانینصرت اله

01771394/11/03---650300911چالکیسکینه
40201394/11/03---210912نصیریحسن

38851394/11/12---552050913پرواناحد
63671394/11/13---564190915جمالیان یزدمحمد

60381394/11/13---680920917حسینیسیدمحمود
90741394/11/14---563010915شکریشیوا

69171394/11/14---561180915کراریعلیرضا
23871394/11/15---620030903طاهریبهرام

81991394/11/15---652550912صف یاریفرهود
17931394/11/15---663930917رفیع زادهعنایت

29221394/11/15---210937محمدپورابوالفضل
14951394/11/16---671910913حسینیسیدعلی محمد

09911394/11/16---541660915لوطکیعلی
11371394/11/20---662830917بردیده مژگان
32001394/11/21---590030919بی پروابنفشه

33131394/11/21---564200936جعفریرضا
49171394/11/22---620020917سقاهتیامام قلی
03251394/11/22---555440935بذریعلیرضا
49841394/11/23---663100917هنریمختار

65191394/11/24---650380911مهرگانمحمد رضا
52791394/11/24---560380915صداقتهادی

تاریخشماره همراهکدنام خانوادگینام
33901394/11/25---663210917فالحیمحمدعلی

18871394/11/26---590070912آشیانهمحسن
02511394/11/26---671910913حاجی غالممنصور
08701394/11/26---558890915بهرامیحامد

50141394/11/26---560090938نارمنجیفاطمه
67201394/11/27---530730915مکرمیمهدی

09211394/11/27---680290917وجدانیمحمدرضا
85021394/11/27---560380919کوشامجید

79761394/11/28---560750915ایوبیعلیرضا
72161394/11/28---664040937روستامحمدرضا

47301394/11/29---680420917اوین نثاریشهاب
86631394/11/29---590030919رفیعینرگس خاتون

24161394/11/29---564210936محمدیمحمدرضا
35141394/11/30---680660933قائدیاکبر

96401394/11/30---541660935اسماعیلیفاطمه
96701394/12/01---551580938ملوندیحامد

02321394/12/01---663940938جمال زادهاحمدرضا
33061394/12/02---590070912صالحیحسین
05331394/12/02---558250915سفرمحمد
53061394/12/02---664300917سرحدیسمانه

58761394/12/02---558910937رضاییحسین 
16771394/12/03---551410910آب باریکیغالمحسن

86521394/12/03---610110911جمالیسید روح اهلل 
02691394/12/28---554020915مهدوی نژادسعید
60981394/12/28---551040915اسدیرسول
06541394/12/28---562400915یوسف زادهمحمد

28261394/12/28---561100915باقریعلی اکبر
01731394/12/29---650630901ارمغانیان لطفیصفر علی

41351394/12/29---670020913عبدالمجیدیحسن
20861395/01/01---651080903انصارییوسف

52141395/01/02---5110915موسویسیدحسن
43481395/01/02---664590917رحمانی فرعلیرضا
63451395/01/03---670190913اقاگلسجاد

03411395/01/04---563670915غیب الهیمحمودرضا
62301395/01/04---541710915انجیدنیامیر

18031395/01/04---665090917رضاییمهدی
01981395/01/05---680400917دشتیعبدالرحمان

43691395/01/05---530820938طاعتیرضا
35431395/01/06---558910915عسگریعلی

51661395/01/06---663570917الیقنرجس خاتون
08091395/01/07---556510915یاراحمدی خراسانیاحمد

00911395/01/07---5830915رجبیرضاقلی
70721395/01/08---563840915خیابانیازاده

65151395/01/09---530500915قربانیعلیرضا
83701395/01/10---561260915نقطهمحمدعلی

44201395/01/10---680920917آبگونقاسم
12021395/01/10---664040917مرادیفهیمه
52041395/01/11---651780911خراسانیمحمود
31451395/01/11---652530911مراد قلیحسن 
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09791395/01/11---556340915صادقیرضا
55801395/01/11---664560917کرم پورنادر

57761395/01/12---651080911ایزدیبصیر
58671395/01/12---562250937بحرینیرجب علی

28891395/01/13---664010912سیروسعلی
42521395/01/13---5130915شرفیمحمدباقر

51291395/01/14---590310912بادپامحسن
57051395/01/14---663570917شعله ورحسن

03411395/01/15---652510911کوهکنغالمرضا 
20521395/01/15---664950917یگانهسیدشهاب الدین

01371395/01/16---664630917شکریجهانگیر
98241395/01/16---663380917صحراییانمحمدهادی
39591395/01/17---558910915حسینیسیدمهدی

33441395/01/17---610390930خوشه سپهرحسن 
18441395/01/18---564300915خویی نژادامیررضا

62191395/01/18---5110915موحدی زادهالهه
42201395/01/19---660470917شاه میریمحمد

45101395/01/19---550910933کمالی خرمعلی
18081395/01/20---590260912بناییعلی

94881395/01/20---664470917کاشفیمرتضی
09471395/01/21---562270915رحیم فرخوانیغالم حسین

45541395/01/21---562080936علی پورجابر
09771395/01/21---664850938عباس زادهحسام
15371395/01/22---552510915تفضلیمحمد
32661395/01/23---123450911کالئیمحمد 

19841395/01/23---551510915حکیم زادهحمیدرضا
29891395/01/24---552820915وحیدی مقدمفرزانه
71741395/01/24---663930939آذرمنجمه
58201395/01/25---590420914حسن پورفرامرز

46531395/01/25---552650935ریش سفیدمحمدمهدی
82231395/01/26---5110915بخت آزماجالل 

21301395/01/26---563500936پودینهرضا
07581395/01/27---561250915مشکینیعباس

10411395/01/27---551040915شجاعیمجتبی
18561395/01/28---554020915ملکیانقادر

04511395/01/30---561620915رویینیحسن
91361395/01/30---680070936ماهینیفاطمه

96291395/01/31---559560915هادیمهدی 
01041395/02/01---560450915فرخیعلی اکبر

49001395/02/02---550990915نظریقاسم علی 
34491395/02/02---663140939علی پورمرتضی

93521395/02/03---563670937نقویحجت اله
65871395/02/04---663940939فخرالدینیابراهیم

12861395/02/05---650120911بادلیمحرم علی 
99451395/02/05---564190915نزاکتی هاشمیانسیدابوالفضل
21011395/02/06---590260919محمدحسنیصادق علی

53411395/02/07---610020911شفیعیی دارابیسید تقی
79631395/02/07---671900913منصوریحسین
17741395/02/08---552100915علی دادحمید

تاریخشماره همراهکدنام خانوادگینام
41871395/02/08---564210915حمیدی فردمحمد
73951395/02/09---563970915کرمان شاهیمحمد
78191395/02/11---530770915ارمالمهدی
62061395/02/12---552240915الیاسی رادمحمد
31091395/02/13---561620915باقریجواد
72151395/02/13---560380937اسماعیل زادهجواد

34741395/02/14---554170915جمالیاحمدرضا
87371395/02/14---561250915محمدیفرهاد
37081395/02/14---664630917اخوانیاسر
87821395/02/15---558890915اعتمادیشبنم
10121395/02/15---590490919محرمیاسالم

45141395/02/16---557840915آزمودهمجتبی
80101395/02/16---559560915غضنفریحسین
96321395/02/18---559330915پورولییوسف
97231395/02/19---590510912جهان بخشمهدی

99121395/02/19---590560919محمدپورنبی اهلل
95371395/02/20---650520911مهقانیمجید 
87251395/02/21---664840917محمد فیضیعلیرضا

21941395/02/22---554020915صلح دوستامیر
70431395/02/23---590180912خان باباییسعید

05001395/02/24---664520917بهرامیانعلی اکبر
54981395/02/26---562250915فتح آبادیحشمت اله

08001395/02/28---563010933نصرآبادیعباس
02891395/02/29---563770915علیزادیقاسم

03451395/02/30---664950917کاظمی فرعلی اصغر
65931395/03/03---555280915موسوی پورمحمدابراهیم

26971395/03/04---554170915برومند طالب پورمهدی
47671395/03/05---555540915قادریعلی
94471395/03/07---550660915فرح بخشعلی

38661395/03/10---590690912کریمیحسن
61711395/03/13---556510935شاهسارحامد

94231395/03/14---650690911شموشکیمجتبی
34501395/03/15---665200917خوش خلقوحید
32701395/03/17---610690937برزگرامیر

44051395/03/21---663570933اکبریزهرا 
72811395/03/23---562150915غدیریابوالفضل

53501395/03/25---551040915مالکیامیر
86841395/03/26---554020915خاکستانیامیر
06791395/03/29---558040915تربیتیعلی
39581395/04/02---556510910خادم زادهمیثم

58791395/04/02---557460915روان پورسیدصالح
49651395/04/04---554020915ادیبیفائزه

90431395/04/10---552240915قنبریعلی اکبر
84621395/04/12---557410939پرویزیمحمدرضا
04131395/04/13---651110939نظریاسماعیل 
44021395/04/14---554170935عباسیمصطفی

76841395/04/24---554020937صداقتمحمد
90701395/05/09---551980910شهمیریابوالقاسم
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ول  فرم نظر سنجی برای شرکت در قرعه کشی خوانندگان فصلنامه ر

اگر ایده ای جذاب دارید با ما در میان گذاشته و از ما جایزه دریافت کنید.
 ضمناً به 5 پیشنهاد برتر جایزه مصرف 1 سال روغن موتور رایگان تقدیم می گردد.

در صورت ارسال این فرم  در قرعه کشی ما شرکت  و می توانید 
جزء یکی از 5  نفر از خوش شانس های جایزه ویژه  این فصلنامه رول باشید.

ضعیفمتوسطخوبعالیپرسش ها
قابلیت اطمینان به کیفیت محصوالت شرکت
تمایل به معرفی محصوالت شرکت به دیگران

کیفیت بسته بندی محصوالت
کیفیت پاسخ های ارائه شده و اقدامات اصالحی جهت رفع شکایات

پاسخگویی به موقع به شکایات
چقدر ازکیفیت محصوالت ما نسبت به محصوالت سایر شرکت ها راضی هستید؟
دسترسی به محصوالت ما در مقایسه با محصوالت سایر شرکت ها چقدر است ؟

چقدرازجوایز و نحوه قرعه کشی ما راضی هستید؟
میزان عالقه مندي شما به ادامه خرید محصوالت شرکت چگونه است؟

نحوه برخورد مسئولین و کارکنان با مشتریان را چگونه ارزیابي مي کنید؟
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