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     دان خارا منجائاث مقدمة تنتغ تنائا

مقدمة تنتغ تنائ    1.1     

غسي ، ددامل بهاس ايغئريس تنائا اياله ككواسأن يغرتدافت ددامل سسوات بندا بوليه برفو                          
تتايف سكرياث دسليديقي دسئي كئونأن تنائ (   joule)  بيالغنث دسبوت دغن جول    Energy  دفغئيل

خونتوه داري تنائا ترسبوت سفرت  يغدبيلغ دغن ووت  (Joule)اتوفون ماس ئوناث دفغئيل كقواتن 
تنائا ايف ايليقرتيق ، تنائا كيمياء ددامل مكانن ، تنائا فانس داري الت ممفروسيس ايرهاغت اتو تنائا 

 :بهائني  سفرت برايكوت  2ايفاغن  مك كبياسأنث تنائا ترسبوت ايت دبهائيكن كفدا  ايرداري اتس 

اتت بومي افبيل دامبيبل ئونا مك تيدق دافت فوليه كمبالي تنائ ميواه يأيت سومربتنائا داري ف      1.1.1
مسوال اتوفون تيدق دافت ممبهاروءي ددامل ماس يغ سيغكت ترفقسا منلم ماس يغ لبه داري سجوتا تاهون 

انتوق فروسيي مسوال دان دفوليه دغن مجله يغرتحد نام يغد دفغئيل تيائا بهائني اين بربائي بائي نام 
يق اتو تنائا برهابسن افبيل دئونا خونتوهث سفرت برايكوت سفرت تنائا فوس س  

اياله بندا خأي موده لكت ايف يغ سنتياس ادا داري سومربفاتت بومي ( فيرتوليام ) ميثق منته  (1                       
ورنا هيتم يغ مسأدا ددامل فاتت تانه اتوفون ددامل فاتت ألوت اياله بنتوقث بندا يغ خأيربرددامل عامل سكيرت 

ميثق منته تيدق دافت ئوناث    1.1حاصيلث داري برمتبوغث بغكي بناتغ ددامل دنيا اين سفرمتان ئمربيغك 
سهيغئ دفروسيسكن اوليه كيلغ فروسيس ميثق منته سلفس ايت باروله مندافت ميثق يغ بوليه دئوناكن 

سبائيث ولوفون نئارا تهاي تله  1.2  ددامل بربائي بنتوق سفرت ميثق بنزين ، ميثق ديسيل  سفرت ئمرب 
ادا برباف تالئ ميثق منته تتايف تيدق منخوكويف دأتس كفرلوان ترسبوت مك ترفقسا نئارا تهاي ممبليث 

فراتوس داري  08داري لوارنئري ميثق منتهث دامل مجله يغ بئيتوباثق سكالي لبيه كورغ دكريا سباثق 
 08ميثق منته دافت دامبيل انتوق ئوناث ددامل جغكا هاث سالما  مجله تنائ مسواث دان ددامل سوانا سكارغ

 تاهوت سهاج  
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مغئالي ميثق منته  1.1ئمربيغك   

 

 

 

 

 بهائني ميثق  1.1ئمربيغك 

 ميثق  2كيلغ فروسيس ميثق دان جنيس  1.2ئمربيغك 

متبوغن جنيس كايوكايغ مسنجق زمان باتوهارم اياله ساتوحنيس باهن ايف يغ حاصيل داري ( 2                        
يغ بنتوقث كرس ممفوثأي  دهولويغ لبه داري جوتأن تاهون سهيغئ براوبه روفاث دان منجادي باهن ايف

 1.1يغ بوليه دخوخوه سفرت مان ددامل ئمرب  منجادي باهن ترفنتيغ سكالي ( اتوفون هارم ) كابون 
توق بوات ايف ايليقرتيق  ددامل كيلغ ايف اتوفون مغئوناث سكارغ تله ئوناكن باتوهارم منجادي باهن تنائ ان

باتوهارم يغتله ئوناث ايت ادا برباف فريغكت دان  2سبائي سومربفانس ددامل دافورباكر ددامل كيلغ بسر
كواليتيث ترديري دأتس كفانسنث اتوفون كربسيهنث سكرياث باتوهارم يغ رندهث كوالييت مك تنائ فانسث 

واركن كمضراتن يغ بئيتوباثق سكالي افبيل دباكر باتوهارم ادا سومربتنائ يغربكوالييت جوئ رنده دان مغل
ددامل بهائني مجلة تنائ يغ تيغئي ايت تتايف هرئث تيدق بئيتو  2تيغئي ددامل مغئوناث ددامل كيلغ يغ بسر

ون تئري تاه288ماهل سرت جوئ ممفوثأي مجله يغ باثق سكالي بوليه دئوناث دامل جغكا لبيه داري 
تهاي تله ادا سومربباتوهارم دان تله دئوناث ددامل كيلغ ايف مي مؤ  والية ملفاغ  ولوبئيمان فون ددامل 

 سكارغ دافت  كيت جوئ بوليه ممبلي داري لوار نئارا  2فرايندوسرتين اتوفون ددامل كيلغ اف  ألينث 
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 مغئاليكن باتوهارم دان روفاث يغربتوكول   1.1ئمربيغك 

ئاس طبيعي اياله ساتوجنيس داري تنائ فيرتوليام يغ دافت دئالي داري سومربدفاتت بومي (  1                     
ئاس طبيعي كئونأنث سبائي تنائ ايف لغسوغ تيدق  1.1اتوفون ددامل ألوتن سبائيمان يغأدا ددامل ئمرب 

بيعي ددامل ألوتث تتايف ستله نئرا تهاي سودهفون ادا سومربئاس طسوسه ممفروسيسكن سفرت ميثق 
دافت معلومات داري كاجينث دان مغئوناث ددامل ماس سكارغ مندافتث بهوا ئاس طبيعي يغدامبيل داري 

تاهون سهاج كران سكارغ نئارا تهاي  28-10ألوت عاو تهاي بوليه الئي ئوناث لبيه كورغ 

ددامل ممبوات ايف ايليقرتيق دان (   % 08لبيه كورغ ) مغئوناكن ئاس طبيعي اين سبائي اساس تنائث 
منجادي فركارا يغ فرلو ممبليث داري لوارنئري دامل مجلة يغ ساغت باثق سكالي مسأدا دري برما دان 
ماليسيا سألين داري ئوناث انتوق ممبوات ايف ايليقرتيق جوئ ئوناث انتوق منجادي باهن تنائ انتوق 

 يندوسرتين فغاكوتن كريتا ، لوري  دان ئوناث ددامل فرا

 

 

 

 

 

 دان فوسة فغيداران ئاس طبيعي متفت ئالي تالئ ئاس طبيعي   1.1ئمربيغك 

اياله تنائ يغ سديا كاال ادا ددامل عامل سكيرت دان اوسها ( باهن يورينيام ) تنائ نيوكليا  ( 1                               
مأنسي اتوفون دحاديكن دغن سنديري تنائ نيوكليا كواس انتوق مغلواركن كسن ددامل بربائي بنتوق 
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اودارا  ، تنائ سفرت خهيا دان كقواتن دان سألين داري ايت دافت جوئ مغلواركن تنائ فانس ، تنائ خهيا
كباثقكنث كيت دافت مغئونا تنائ كفناسن داري فروسيس نيوكليا انتوق  2، تنائ اينجني دان تنائ ألين 

ادافون كبأيكن تنائ نيوكليا اين اياله دافت اين  1.0سبائيمان تردافت ددامل ئمرب  ممبوات ايف ايليقرتيق 
ن دان مغئوناهرئ مودالث لبيه موره سكالي تتايف اي ممبوات ايف ايليقرتيق دغن مجلة يغ ساغت باثق برتروس

سكرياث مأو بيناكن كيلغ انتوق ممبوات ايف ايليقرتيق داري تنائ نيوكليا اين جوئ مميليقكي ككوراغنث اياله 
مسيت جائ كواليتيث يغرتتيغئي سكالي كيلغث جوئ مسيت مغئوناكن واغ مودال يغ ساغت باثق دان 

 غ ساغت بسرحكالو ادا فروسقكن دان كلوارث ئاس راخون كأودارا جوئ اكن منيمبول بهياث ي

 

 

 

 

 

 تنائ نيوكليا  ايليقرتيق داري فروبهن  كيلغ بوات ايف 1.0ئمربيغك 

تنائ فوسيغن يأيت تنائ يغ حاصيل داري عامل سكيرت يغ دافت تيمبول ئنيت اتوفون ادا مسوال   1.1.2
يغدبريكن  2سلفس داري كيت مغئوناث دغن ماس يغ ساغت خفت مك دغن سبب اين باثقله فغئيلن 

ران تيدق جوسرتوخوئ دبيلغ سبائي تنائ برسيه تنائ ورن هيجاو ككفدا تنائ ئنيت اتوفون تنائ فوسيغن 
 منجادي سبب يغ مربهياكن عامل سكيرت ، خونتوه تنائ بهائني اين سفرت برايكوت 

تنائ مات هاري اياله تنائ داري خهيا دان تنائ داري كفانسن يغ مغلواركن كقواتن داري ( 1 
 2مات هاري سكارغ تنائ مات هاري دافت مغمبيل منفعة بئيتوباثق سكالي سفرت كريغكن بارغ 
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يف ايليقرتيق داري خهيا مات هاري ، ممبوات ايرفانس داري كفيغ كاخا منرميا كفانسن  سبائيمان ممبوات ا
 2ادافون كبأيكنث اياله اداث موده منجاديث دراي طبيعة ددامل ستيف هاري اين  1.6تردافت ددامل ئمرب 

تيدق فرلو مغئوناكن واغ تتايف جوئ اي مميليقكي ككوراغنث اياله تيدق تنتواره دان بوليه ممربي تنئ ايف 
 هاث دوقتوسياغ هاري سهاج 

 

 

 

 

 

 

 

يقرتيق دان ممبوات ايرفانس داري تنائ سيستيم فروسيس ممبوات ايف ايلتنائ مات هاري   1.6 ئمربيغك 
 ماتهاري 

خواخا دان نتائ اغني اياله تنائ داري عامل سكيرت يغ حاصيلث داري فربيذأن اوداري تكانن ( 2 
كقواتن داري فوسيغن دنيا مسوا اين منجادي فكتور يغ مثببكن قواتث فرايداران اغني دان ئنخغث ، مك 

اغني اين سفاي دافت برمنفعة كفدا كيت سفرت كيفس اغني  سكارغ اين كيت بركواس مغمبيل تنائ
ممبوات ايليقرتيق ، كيفس اغني انتوق ايسف اير ، كيفس اغني انتوق مميسيغ فادي  سبائيمان تردافت ددامل 

تنائ اغني ترسبوت اياله حاصيلث فرخوما سهاج تيدق فايه ممبايرث سفرت جوئ تنائ مات  اين  1.0ئمرب 
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هاري  تتايف اي جوئ ممفوثأي مسألة يأيت تيدق كستابيلنث ، تيدق دافت مغاولكن انتوق ممبوات تنائ دان 
مسيت كلوار انتوق لتقكن كيفس اغني ددامل متفت يغ سسواي سكالي سفرت ممفوثأي اغني كنجغ ستيف 

 ماس دان كتيك باروله مندافت تنائ يغ برسفاتوتن 

 

 

 

 

 

 كيفس اغني ممبوات ايف ايليقرتيق  1.0ئمربيغك  

تنائ أير اياله ساتوروفا تنائ كقواتن يغ سومربداري فوسيغن اير، سكارغ كباثقكن تنائ ايراين ( 1 
يغك اميفانن بوات ايف ايليقرتيق سبائيمان تردافت ددامل ئمرب دئونا سفاي ممبوات ايف ايليقرتيق سفرت 

تهاي اين تله ادا ممبوات ايف ايليقرتيق داري تنائ ايرسفرت اميفانن فوميبول ، ددامل نئارادباوه اين  1.0
اميفانن سرييء كيت دان سبائيث سألين دار ي هيمفونث ايرددامل اميفانن ترسبوت سفاي دافت ممبوات ايف 

برهنتيث  ايليقرتيق اميفانن جوئ برفوغسي ممربي منفعة ددامل ممبهائيكن ايرانتوق تامنن دان منجادي متفت
ايرترسبوت ايت اتوفون دافت مثسوايكن ايرث ممبوات ايف ايليقرتيق داري تنائ ايردكرياث ساغت موره 

سكالي مودالث دان منجادي متن تيدق مربهيا ترهداف عامل سكيرتث دان منجادي فركارا يغ لوماين دستيف 
 نئارا ددنيا اين 
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 ممبوات ايف ايليقرتيق داري تنائ اير   1.0ئمربيغك 

تنائ اومبق ددامل ألوت اياله دغن خارا مغمبيل تنائ داري تيوفن اغني يغ مثببكن منجادي ( 1 
مغئوناث تنائ   1.9سبواه اومبق يغ ساغت بسرمغهاديف كفدا فنيت اتو فون فوالو سبئيمان ددامل ئمرب 

ا يغ لوماين دان ترسيربلواس كران ادا فركارا يغ باثق تيدق منجادي فركار سكارغ اين اومبق ترسبوت 
  رومبتث دان تيدق تنتواراهث فاية انتوق مغاولث 

 

 

 

 

 

 

  دان خونتوه ممبوات تنائ ايف ايليقرتيقث اومبق ددامل ألوتنتنائ   1.9كمربيغك 

جنيس سفرت  2اياله تنائ يغدافت حاصيل داري سئل بندا مسفه بربائي  ( مسفه)باي أو تنائ ( 5 
يأيت ماللؤي دغن خارا فروسيس سفاي دافت مغمبيل تنائ ترسبوت   1.18مان تردافت ددامل ئمربيغك 

ددامل كهيدوفن ددامل بربائي بنتوق  سفرت كباكران دغن سخارا لغسوغ  ، ممبوات ئاس ايف دان سبائيث 
جوئ فرنه مغئوناث تنائ باي أو ترسبوت ددامل دافوركايوايف اتوفون ددامل كيلغ يغ  كيت هارين كيت

كخيل يغ مغئونا هاث كايوايف منجادي باهن كباكرانث تتايف دماس سكارغ تله مغئوناث انتوق ممبوات ايف 
ت ايليقرتيق دغن خارا مغئوناث باي أوترسبوت منجادي باهن انتوق باكرفريوق اسف ايريغ تكن قوا
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دبيالغ ساغت سسواي سفاي دافت مموسيغكن كيفسث سرتوسث نئارا تهاي تله مغئوناث تنائ باي أو اين 
سكالي دسببكن نئارا تهاي اياله نئارا فرتانني مميليقكي باهن باهن مسفه باي أو يغ ساغت باثق سكالي 

اميغ ، كوليت كوليت سايوران داري تامنن سفرت جر 2سفرت كايوخفت بسر، جوريغ كايو ، حوريغ 
جائوغ ، تاني كالف ساويق دان سبائيث سألين داري دافت ممبوات ايف ايليقرتيق سكارغ اين جوئ دافت 

مغئوناث ددامل بيداغ فرايندوسرتين فوال كران ممفوثأي هرئث يغ ساغت موره جك دبنديغكن دغن هرئ 
 ج ميثق  اتوفون تنائ ايف ايليقرتيق يغ ممفوثأي كقواتن فانسث سام سها

 

 بربائي جنيس دان كيلغ بوات ايف ايليقرتيق داريث( مسفه )خونتوهث تنائ باي أو  1.18ئمربيغك 

ساتوتنائ يغ حاصيل داري خارا مغمبيل تنائ كفانسن يغربادا تنائ كفانسن دفاتت بومي اياله ( 6 
دفاتت بومي سرت دئالي امبيل تنائ ترسبوت ددافيت دفرتغهن دنيا دان وجودث سكالي دغن وجودث دنيا 

نئارا تهاي سوده مغمبيلث انتوق مغئوناث ددامل بربائي فايدهث سفرت مغئوناث انتوق اين سكارغ 
فون منجاديكن سومربكفانسن تتايف تيدق بئيتو باثق ساغت كرانث سومربكفانسن ممبوات ايف ايليقرتيق اتو

دفاتت بومي اين ددامل نئري تهاي ممفوثأي درجة كفانسنث هاث سديكيت سهاج مك دغن كران ايتله 
 دباوه اين  1.11سفرت مان تردافت ددامل ئمربيغك تيدق سسواي انتوق فالبورمودال  

 

 

 

 

 نس دفاتت تانه دان خونتوهث كيلغ ايف ايليقرتيق داريث تنائ فا 1.11ئمربيغك 
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  نئري تهاي ددامل  منجائ تنائدان  رخنارغن   خارا   

  -سكارغ نئارا تهاي تله مغئونا رغكأن منجائ تنائ تاهون  

 (Energy Efficiency Plan; EEP 2015)   

 سجاره فرتوبوهنث ( 

 -دأنتارا    (APEC)فيسيفيك     –فرسيداغن ائوغ نئارا هوبوغن ايكونومي آسيا  
نئري ترماسوق نئري  برمتفت دهونولولو امرييكاشريكة كتوا نئارا ايفيك   فروسأخيكايون 

نائ تهاي تله ممبوات الفوران دان اشتهار تنتغ فروبهن اودارا  كستابيلن دسئي تنائ دان خارا مماجوكن ت
 APEC Leaders’ Declaration on Climate Change, Energy Security and Clean)برسيه 

Development   ) دغن مغلواركن حسرت اغئوتا ايفيك(APEC)  ددامل مغئونا تنائ برداسركن كستابيلن
كئونأنث دان كوالييت  يغربجتوان انتوق مغوراغكن مغئونا تنائ ترسبوت دستيف بيداغ اتوفون مغوراغكن 

Energy Intensity, EI)  ) م  ) بوذية   فراتوس ددامل جغك تاهون  سهيغئ تورون مسفي
فراتوس  مك رامالن اول  اين  -دغن مسوا نئارا دافت ممربي سهام انتوق مغئونا تنائ كريا كريا ( 

    APERC اتو    Asia Pacific Energy Research Centre اداله دبوات اوليه   

اتو فون تنائ يغدئوناكن سريبوطن  (EI)كمنرتين تنائ موألي مغئونا اوكوران كتت تنتغ تنائ  
 ;Gross domestic product)دبنديغ دغن مجله مسوا بارغ دائغن  نئارا تهاي   (ktoe)سام دغن ميثق منته 

GDP; billion baht  ) منجادي اساس دأتس مننتوكن فوليسي دان ممبوات رغخاغن منجائ تنائ دامل جغكا
تله سفاكة  فروسفاكوم  ماس فنجغ دان كابينيت منرتي كراجأن دامل فرسيداغن مشوارات فدا 

بوذي  فراتوس دامل جغكا تاهون  سهيغئ  (EI)دان بولت سوارا ترهداف متالمت مغوراغكن  
 (Final Energy)بوذي اتوفون سام دغن ككوراغن مرحلة تراخريسكالي  دغن تاهون جك بنديغ 

ريبوطن سام  بوذي اتوفون سكريا كريا  فراتوس ددامل تاهون  سهيغئ مسفي كريا كريا 
مك فيهق كابينيت  مك سلفس داري فرتوكران كراجأن ددامل تاهون  (ktoe)دغن مجله ميثق منته 

تله مثوتوجؤي دأتس منتوكن جتوان انتوق  تنواكوم  ي تله موافقة ددامل مشوارات فدا منرت
بوذي  بوذي كالودبنديغ دغن تاهون  فراتوس ددامل تاهون  سهيغئ  (EI)مغورغكن 

فراتوس ددامل  اتوفون سام دغن ككورغن مغئونا تنائ فريغكت اخريسكالي سهيغئ تورون مسفي 
  ktoe بوذي اتوفون كريا كريا  تاهون 
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سألين داري ايت نئارا هوبوغن اغئوتا فرجنجني  بغسا بغسا برساتو تنتغ فروبهن اودارا  
(UNFCCC)  تله ممبوات فرستوجوان بهوا ستيف نئارا مسيت ممربي سوكوغن دأتس مغورغكن كأدأن

 (Nationally Appropriate Mitigation Actions: NAMAs)نئري  نيفيسث اودارا سالرس دغن ماسيغ 
دايبوكوتا ليما  فدا بولن تنواكوم  (COP20) يغك  UNFCCCدان نئارا تهاي ددامل فرسيداغن 

بوذي سفاي دافت مغوراغكن كلواران ئاس يغ   نئري فريو تله مغلواركن متالمت ددامل تاهون 
فراتوس داري مجله مسواث يغ  -ني تنائ سهيغئ منيفيسكن اودارا ددامل يهائني فغاكوتن دان بهائ

مغيكوت باتس يغد ئاريسكن تنتغ ( م  ) بوذي  مغلواركن ئاس ترسبوت ددامل تاهون 
بوذي يغتله دبواتكن اوليه بدان بهائني فوليسي دان  -فروبهن اودارا ترسبوت فدا تاهون 

ئوتا بهائني فوليسي دان فروبهن اودارا نئري يغدكتوأي رخناغن عامل سكيرت يغتله دستوجؤي اوليه اغ
 بوذي  فروسأخيكايون  اوليه جنرال فرأيوت خن أوخا فردانامنرتي منجادي كتوا فدا 

بوذي ددامل جغكأن تيغكتث ايكونومي تايالند دان رغخاغن فالبوران  ددامل تاهون  
سفاي ( دانا منرتي جنرال فرأيوت خن أوخا فر) اساسي دسئي فغاكوتن مغيكوت فوليسي كراجأن 

اكن ممربي كسن  (ASEAN Economic Community: AEC)ممبوات فرسيافن ددامل كابوغن نئارا آسيان 
 ترهداف مجله كئونأن تنائ ددامل نئري تهاي فداعمومث مك فيهق كمنرتين تنائ تله ممبوات فركابوغن 

  (PDP)واسأن ممبوات ايليقرتيق فريغكت نئارا تهاي رغخاغن مماجوكن كك( )رغخاغن اساسي يأيت 

( )  (AEDP)رغخاغن تنائ فوليهن اتوفون تنائ فيليهن بارو ( )   (EEP)رغخاغن منجائ تنائ ( ) 
 رغخاغن مغواسأي ميثق باكران ( ) رغخاغن منخاري ئاس طبعي فريغكت نئارا دان 

 بوتريان فنتيغ ددامل ممبوات رغخاغن (  

ددامل ماس يغ ساغت سيغكت سهيغئ ماس فرتغهن اين تله دبري رامالن بهوا هرئ ميثق منته       
دوالر فدا ساتو باريل مك فيهق كمنرتين تنائ تله مندافت  ددامل فاسران دنيا تيدق اكن كورغ داري 

ك دغن سبب فلواغ يغ ساغت فادت سفاي دافت منيغكتكن كوالييت ددامل مغئونا رخناغن منجائ تنائ م
انتوق مثسوايكن سباثق ممكن دغن (   -تاهون ) اين فرلوكفدا مغوبه سواي رخناغن دولو 

 زمان سكارغ 

رخناغن اساسي بائي  رامالن يغدئونا انتوق ممبوات رغخاغن منجائ تنائ يغتله كابوغ دغن .  
( )يق فريغكت نئارا تهاي رغخاغن مماجوكن ككواسأن ممبوات ايليقرت( )كمنرتين تنائ اياله  

رخناغن مغئالي دان منخاري ئاس نئارا تهاي دان ( )رغخاغن تنائ فوليهن اتوفون تنائ فيليهن بارو 
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رغخاغن مغواسأي ميثق باكران دغن ممبوات رامالن كفرلوان فدا ماس يغأكن داتغ  مغيكوت نوتا ( )
 اين يغ مغندوغي سبائي برايكوت  ئمرب يغك 

 رامالن كفرلوان تنائ ددامل ماس يغأكن داتغ    راجه يغك

 خاراممبوات رخناغن اول  
 بوذي  -تاهون 

 خاراممبوات رخناغن بارو 
 بوذي  -تاهون 

بيالغن بسرث فندافنت (  )
 (GDP)نئارا كسولوروهنث  

 ستاهون  كرياث  ستاهون   كرياث 

بيالغن متيهث رعيت ددامل ( )
 نئري 

 ستاهون  كرياث  ستاهون كرياث 

خونتوه يغد ئونا مليهت ( )
داري معلومات ستيتيك ماس 

 ملفاو 

تاهون  –ب  تاهون 
ب مك مغئوناكن  

 منجادي اساس  تاهون 

تاهون  –ب  تاهون 
ب مك مغئوناكن تاهون  
 منجادي اساس  

  

  ثمننتوكن  متالمت. 

فراتوس  سفاي تورون بوليه   (Energy Intensity; EI)مغوراغكن مغئونا تنائ     
 (م  ) ب  جك دبنديغ دغن تاهون ( م  ) ب  فداتاهون 

سباثق  EIيغربجتوان انتوق مغورغكن  APECمغمبيل برت تنتغ حسرت يغدكلواركن اوليه    
ب دتوجوكن ددامل بيالغن   ب جك بربنديغ دغن تاهون  توس ددامل جغكا تاهون فرا 

 يغ سسواي ددامل ممربي سوكوغن اوليه نئارا تهاي 

 COP 20ددامل سيدغن كموخنق  UNFCCCمغهرئأي تنتغ حسرت يغدكلواركن اوليه    
ئوناث ) ب مساس كأمانن  هون ددامل تا  NAMAsنئارا تهاي تله ممربي فغوشوران تنتغ  متالمت 

 ( ددامل سواسان يغ تيدق دافت سوكوغن داري مان مان نئارا 

مغئاريسكن فوليسي دان خارا انتوق مثوكوغ خارا منجائ تنائ ددامل نئري مسأدا دامل    
ن ددامل تاهون تله ادا جتوا تاهون  دان جغكا فنجغ   تاهون  اتوفون جغكا فرتغهن   -جغك فينديق 
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بهائني ايكونومي يغ باثق مغئوناكن تنائ سكالي سفرت بهائني فغاكوتن ، بهائني فركيالغن ،  
 بهائني فرنيائأن دان بهائني فرومهن  

 يغأكن دافت يلث رامالن حاص ( 3.2.1       

سفاي بوليه مغاتسي جتوان يغدتتفكن اوليه فيهق كراجأن ددامل مغورغكن مغئوناكن تنائ  ( 3 
ب اتوفون  2771ب جك دكرياكن دغن تاهون  2752فراتوس ددامل تاهون  13سهيغئ تورون كتاهف 

سألين داري فدا  ktoe 74362مثمأي دغن كورغث مغئوناكن تنائ دفريغكت تراخريسكالي سباثق 
ب  2774تاهون  EIث دان  دافت مغورغكن تنائ ميثق يغ تله لفس جوئ دافت مغورغكن مراسأي فنتيغ

ريبوجوتا بات دغن دكرياكن سباثق تنائ يغدجيمتكن ئوناث ادا لبه /  ktoe 36.21منجادي  37.21داري 
فيهق كمنرتين تنائ تله ممبوات كفوتوسن تنتغ فلواغ دان ككواسأن ددامل ممربي   ktoe 6662داري  

أراهن يغ منفقث حاصيل يغدافت دليهت  33كلومفق ايكونومي دان اداث  6ستوجوان دأتس فروجيق بسر فر
 الئي ktoe 73533برمتبه باثق سهيغئ مسفي 

مغيكوت ساكنت رخناغن منجالين أراهن ترسبوت دافت مغورغكن كفرلوان مغئونا تنائ (   2 
داري مجله مسوا تنتغ تنائ يغدئوناث  ktoe 73533دان  ktoe  ،72162 ktoe 37421سهيغئ مسواث 

ب  2752ب دان تاهون  2751ب تاهون  2741دفريغكت اخريسكالي دفريغكت نئارا ددامل تاهون 
 :برايكوتث مثمأي دغن اوكوران تنتغ كوالييت رخناغن ترسبوت بوليه بوات كسيمفولنث برايكوت 

ب دغن ممبوات فربنديغنث  2752فراتوس ددامل تاهون  13تورون سهيغئ  EIدافت مغورغكن . 3 
 (فرا توس  13جتوانث هاث ) ب  2771يغ سام ددامل تاهون 

ب دغن ممبوات فربنديغنث  2751فراتوس ددامل تاهون  11تورون سهيغئ  EIدافت مغورغكن . 2 
 (فرا توس  13  -24جتوانث هاث) ب  2761يغ سام ددامل تاهون 

ب دغن ممبوات  2741اتوس ددامل تاهون فر 31تورون سهيغئ  CO2دافت مغورغكن . 1 
 (فرا توس    23-5جتوانث هاث) ب  2761فربنديغنث يغ سام ددامل تاهون 

 كأدأن تنائ ددامل والية مسفادن تهاي  3.1

تنائ ادا سواتوفركارا يغ ساغت فنتيغ ددامل مثمبغكن كماجوان ايكونومي ددامل والية مسفادن تهاي           
ايف ددامل تيئ والية اياله ماري داريفدا كيلغ ايف دخنق ، اميفانن بغالغ  ي يغ مثياركن تنائادافون متفت اساس

فدا كباثقكنث ممبوات ايف ايليقرتيق ترسبوت داري ئاس طبيعي يغتله دهنرتكن  FTP، شركة ممبوات ايف 
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مك (  31A-JDAاياله متفتث ) داري كاواسن فرستوجوان انتوق ممبينا دأنتارا نئري تهاي دان نئري ماليسيا 
ستيف تاهون اكن منوتوفكن هنتاران ايف سفاي دافت ممبوات فروسيس فمبأيكيث ددامل برباف ماس يغرتتنتو 

ركنأن مسيت مغئوناكن ايف اين اكن ممربي كسن ترهداف كئونأنث ددامل تيئ والية ترسبوت مك فيهق ب
ايليقرتيق داري كاواسن سبله اتس ماري انتوق منمفوغكن ككوراغن ترسبوت والوبئيمان فون خارا 

تاهون يغتله لفس اين  1-2مغهنرتكن ايف داري كاواسن سبله اتس تله مغاملي فروبلومث مسنجق داري  
أن دأتس مغهنرتكن ايف ترسبوت تله تيدق دسببكن كفرلوان ددامل مغئوناث تراللو باثق سكالي دان ككواس

مثببكن كئلفن ددامل برباف والية مسفادن ماكني هاري ماكني باثق برالكوث كران منخوكوفيث دان تله 
 تراللو منغئوغ باثقث مغهنرتكن ايف ترسبوت لبيه داري ككواسأن يغ بياسث 

مسيت ممباغونكن كيلغ ايف  ك ف خ تله ممبوات فرستوجوان  2771والوبئيمان فون ددامل تاهون  
داري باي أو دان كيلغ ايف داري ئاس طبيعي انتوق كئونأن ددامل والية مسفادن تهاي ترسبوت تتايف كأدأن 

يغألين دسبله اتسنث مك دغن  2يغرتجامني دسئي تنائ ايف ماسيه الئي رنده سكرياث دبنديغ دغن والية 
ائ سفاي دافت مغورغكن كفرلوان ترهداف تنائ ايف سبب اين مسيت مغاداكن خارا انتوق منجيمتكن تن

دان سومربتنائ ايف يغألين فرلودخاريكن سفاي  2منجادي كواجينب يغ اساسي سرت منخاري متفت 
 كماجوان دسئي ايكونومي تيدق تركجوت دان ترهنيت دان دافت مماجوكن دغن قوات كواليتيث 

 ية مسفادن تهاي كفنتيغن ددامل منجائاكن تنائ ددامل تيئ وال 3.6 

سكارغ كئونأن تنائ ددامل عامل دنيا  ترديري داري ميثق فوسسيك اياله ميثق ، ئاس طبيعي دان هارم 
فراتوس مك تنائ ترسبوت مساكني هاري مساكني كورغ سهيغئ  90باتويغ مجلهث دهيمفون لبه داري 

منخاري سومربتنائ  2ين ماسيغ اكن هابيس داري دنيا اين مك دغن سبب ايتله مسوا نئارا دعامل دنيا ا
ئنتني يغ بهارو سفاي دافت منجامينكن كدودوقكنث دسئي تنائ دامل جغك ماس يغ فنجغ دان ساله 

ساتوجالن الئي يغ تأاوسه مغهابيسكن مودال اياله كيت دافت موالكن داري ديري كيت سنديري يأيت 
كن دغن مغهرئأي اياله كيت دغن خارا كيت مغهرئأي تنائ منجائث جيمت خرمت مك يغد مقصود

مغئوناث دغن خارا يغ برفأيدة سكالي منتف دان جيمت خرمت ، مك جئأن تنائ ترسبوت سألين داري 
دافت منجيمت تنائ دغن سخارا لغسوغ  جوئ كيت دافت جيمتكن دسئي كأواغن دان مغورغكن بهيا 

 برسبوت عامل سكيرت يغ سريغ تيمبولث داري كئونأن تنائ ايف دان ممبوات ايف

منيمبولكن فراسأن تنتغ  2ممربي فغنتهوان تنتغ منجائ تنائ ددامل ستيف فيهق سفاي ماسيغ  
كاسيهث ترهداف تنائ مراسأي ماهلث هرئث ايت دان سفاي دافت مغورغكن كئونأنث دفريغكت نئري 

يت ددامل مك فيهق رعيت جوئ مسيت ممأينكن فرانن فنتيغ جوئ ددامل مغورغكن كئونأنث تتايف فيهق رع
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تيئ والية مسفادن يغتله بالكوث كريسيس كأمانن فدا ماس سكارغ مثببكن فغنتهوان ترسبوت تيدق دافت 
مثباركنث كفدا مسوا اورغ اين مثببكن كورغث فرانن ددامل منجائ تنائ ترسبوت يغ ماكني هاري ماكني 

 كورغث 

ان  تنتغ خارا جيمت منجيمت سألين داري ايت مماجوكن دان ممبيناكن متفت فغاجني دان بالجر 
والية مسفادن سفاي منجادي فوسة هنتاران فغتهوان  1تنائ دفريغكت اوالنث يأيت فريغكت كمفوغ ددامل  

دان مثيباركن معلوماتث دسئي منجائ تنائ ترسبوت اكن دافت منولوغ فيهق كراجأن دأتس مثيباركن 
وت دغن موده دان سام رات سفرت خونتوهث والية ترسب 1ددامل  2معلومات دسئي تنائ ترهداف رعيت 

تله دسنارايكن بهوا بيالغن اورغيغ ماسوق مسبهيغ ددامل مسجد ايت تيدق كورغث ددامل ستيف بولنث لبيه 
بواه  3451والية مسفادن تهاي اين تيدق كورغ داري  1اورغ مك بيالغن مسجد ددامل   133-333كورغ 

راجأن مك سكرياث دكرياكن دغن مجلة اورغيغ ماري ئونا يغسوده مندافت سورت اكوان داري فيهق ك
اورغ دان  731163- 345133مسجد انتوق صالة دان  برهيمفون مك اغكا بيالغنث تيدق كورغ داري 

جك دهيمفون دغن اغئوتا مسجد اتوفون اغئوتا جواتن مسجد مك بيالغن مسواث تيدق كورغ داري 
 721733- 322253يغ مغئوناكن مسجد تيدق كورغ داري  اورغ اكن مندافيت بهوا مجلة مسواث 27353

يغألين يغ مناسبة دغن  2اروغ فدا ستيف بولن مك جك فيهق كراجأن تله مميليهكن مسجد اتوفون متفت 
بواه سهاج فون انتوق ممبينا دان مرخنغكن سفاي  37والية ترسبوت دامل مجلة هاث  1كدودوقكن اروغ دامل 

مات ددامل منجيمتكن تنائ ترسبوت دفريغكت كمفوغث اكن دافت منولوغ منجادي سبائي  فوسة معلو
دسئي منجائ تنائ ترهداف رعيتث تأكورغ ددامل ستاهون  2فنهق كراجأن داتس مثباركن معلومات 

اروغ دان دافت جغكأن بهوا ستيف اورغ يغ تله مندافت فغتهوان ترسبوت اكن مثيباركن  7333سباثق 
والية مسفادن تهاي ترسبوت مك اكن دافت مغئوناكن سئل  1ين الئي ددامل أل 2فغتهوانث كفدا اروغ 

معلومات دان فغنتهوان سرت بوك توجنوقكن انتوق مثيباركن خارا منجائ تنائ ترسبوت تكنولوجيا تنائ 
يغ برساكوتن دغنث سفاي دافت مغمبيلكن مسواث  2يغتله مندافت سوكوغن دا ري فيهق كراجأن دان ألين 

وق مثيباردان مغاجرسوداراث يغربهمفريان دغنث دان اورغيغ داتغ مغئوناكن مسجد ددامل ستيف ايت انت
ماس دان كتيك مك اكن مغحاصيلكن حسرت كراجأن انتوق منجائ تنائ ترسبوت برجاي ماجو الئي 

تكون ددامل تدبريتنائ سفاي " برتروسن مغيكوت فوليسي يغتله دبري اوليه فيهق كمنرتين تنائ يأيت 
 " مميليقكي تنائ يغ خوكوف راتا برتروسن ممباوأ كماجوان نئارا دان رعيت جالتا 

 

 



~ 15 ~ 
 

2  باب  

دامل رومة تغكا إيليقرتيك جارا منجاكا تناكا   

إيليقرتيك كفنتيعن منجاكا تنائ   2.2   

اري اوله مأنسي دامل برباف بيداغ سالين د كن فأدة وناائا يغ دئسوات تن كن مروفا رتيكيقإيل            
دان كوسق كاين باجو دان أنتوق منجالن  ق مماسق ناسيءونا أنتومغئوناث خهياث فد وقتو مامل بوليه ئ

فنتيغ أداله ساغت  إيليقرتيك ا أوليه إيت تنئ سجوق دان فين موتو سفرت ميسني إيسف دبو ميسني فغيسار
له جاس أصلي لينايت دان أراغ باتو اإي إيليقرتيك ا  دامل فروسيس دان تنئ دامل كهيدوفن مانسي ، سومرب أيف

ا إين أكن هابيس دان هيلغ دري موكا بومي إين إوليه كران ككونأنث ، ماس دفن سومبري تنئدان ميثق 
ماسيه منمبه دغن فركارا دأتس فرلو كيت بري كسدران تنتغ باتسن إين سفاي دافت كونا تنكا سجارا 

كي دافت فائدة سباثق ممكن، سفاي بوليه مغيلق دري برالكو كريسيس تنكا، دغن  جارا جيمت ال
 .أداله سوات جارا مغوكر مسأله إين إيليقرتيك منجاكا تناكا 

 إيليقرتيك  ألة بلي مميليه فراتوران
ن فندوان، ريسبرداسار ئا إيليقرتيك ارا بلي ألة وألي دغن خبوليه م إيليقرتيك  دامل منجائا  تنائ                    

:سبلوم ممبليث  إيليقرتيك ونأن فغئ 2ران سفاي دافت منياليكن ألة شوسبائي فغو

 .إيليقرتيك كن ونا يغ اكن دبلي سقدرمان مغئ إيليقرتيك فرلو بوات كاجني بهوا ألة  -2

 .وناثأداكه سفاتوتن دامل مغئ -2

 .ي سالمة سليسا دامل مغئوناث، تاهن الم، الئ -3

 .ثبايران مماسغ دان ممبأيكي -4

 . كواليت كوس بايران ، دان تاهن الم فرلو نيالي دغن مات واغ -5

 دامل رومه إيليقرتيك  2ي ألة بائ إيليقرتيك ونأن جنوق مجله كئمنو 2.2جدول 

 
 إيليقرتيك  2ألة 

 
 إيليقرتيك ا تنائ

 
 55-22 كيفس أغني جاتق
 222-52 كيفس أغني ديديغ
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  202-02 ورنا تيلي ويشني
 245-52 كييو 22 -5فنيت سجوق 

 2522-452 فوريوق أيف
 2522-222 دافور أيف
 022-222 كندي أيف

 2222-222 ماي كروويف
 2222-022 دافور باكر روتي

 22222-2522 ألة ممانس أير
 2222-422 ألة مغريغ رامبوت

 2222-552 إيليقرتيك ستاريكا 
 3222 مغريغ فاكاينميسيغ باسوه يغ بوليه 

 1,200-3,300 إيقون
 750-1,200 ألة إيسف دبو

 

 جارا منجائا تنائ أيف ملفو 2.2

 ملفو أيف كنونامنئفندوان دامل            

 نيت ملفو تلورئونا ملفو فنجغ ئ -2

وات أتو ملفو  30دان  وات  20ث إياله ملفو فنجغ تنائون لواوريسني أتو دكنالي دغن ملفونيكملفو ف

ندا جكالو دكونا تنكا ئ 5-4ملفوإين بوليه بري خهاي لبه دري ملفو تلور ) وات  32بولت تنئث 

 (نداكالي ئ 5تلور سام تنتو عمور ملفو فلواوريسني لبه بأيك دري ملفو 

 ملفو فلواوريسني تربهارو -2

ي ملفو هاي ترلبيه بأيك در دافت ممربي خغن ملفو هالوس تتايفسام د إيليقرتيك  إياله ملفو يغ ئونا تنائ 

لومني سباليقث ملفو تربهارو  2022وات يغ ممربي كقواتن خهاي  30ث بياس سفرت ملفو بياس تنائ

 ترسبوت ملفوت دي بوليه ممغوراغكن بيالغن لومني دغن إي 3322هاي بوليه ممربي خ

 دداملسبله يق فلواوريسني فالس لملفو كومف -3

ملفو إين  إيليقرتيك ا ري كماجوان أنتوق منجيمت تنائ  ل دييل حاصيغ ساغت كخإياله فلواوريسني 

مت  يي بوليه منجكالي ئندا الئ 22 -0ملفو تلور ونأنث لبيه دري بوليه ئنيت ملفو تلور عمور كئ
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تق دأتس مماسغ سفرت متفت بوليه أوليه كران عمور كئونأن ترل% )  02-55هغئا  إيليقرتيك  تنائ 

  غ ملفو إين أدا دوا جنيسسكار إيليقرتيك رالري دان تكننن أودارا ب

ملفوكومفيق دكنالي دغن ملفو جيمت أيف، أصلث ملفو كومفيق فلواوريسني تتايف دكخيلكن  3.2 -4

وات  9ددامل أدا ستاتري بوليه ئنيت ملفو كييو تنفا مغئونا فرألنت ألين، ملفو إين أدا برباف جنيس يأيت 

وات ، بوليه بوات فربنديغن دغن ملفو بياس سفرت  22وان دان  20وات  25وات  23وات  22

 :مغيكوت دباوه 2.3جدول 

 جدول فربنديغن أنتارا ملفو كومفيق فلواوريسني فالس دامل  دغن ملفو تلوربياس  2.2

 

 

 ددامل ملفو كومفيق فلواوريسني

 

ممربي خهيا خرهث سام 

  دغن ملفو فنجغ
 ملفو تلور بياس

9 W  40 W 

13 W  60 W 

18 W  75 W 

25 W  100 W 

 

ا دغن ملفو كومفيق فلواوريسني فالس كومفيق فلواوريسني فالس دلوار كئونأنث تيدق برابيذ ملفو   2.2

ددامل تتايف ملفو كومفيق فلواوريسني فالس دلوار ملفوث موده جكالو برالكو كروسقكن ، ملفو مروفأي 

فربنديغن  3.3جدول  دلوار أدا فالس ، ملفو إين أدا برباف سايس ، دامل  دامل ملفو أدا ستاتر    uحروف 

 .أنتارا ملفو كومفيق فلواوريسني فالس دلوار دغن ملفوبياس
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 .جدول فربنديغن أنتارا ملفو كومفيق فلواوريسني فالس دلوار دغن ملفوبياس 2.3

 
 ملفو كومفيق فلواوريسني فالس دلوار

 

ممربي خهيا خرهث سام دغن 
 ملفو فنجغ

 
 ملفو بياس

5 W  25 W 
7 W 40 W 
9 W 60 W 
11 W 75 W 

 

 LED ملفو . 4

ن لبه دري ملفو بياس، الكي دافت جيمت كونا تناكا أيف كيفاس أغني ملفو إين بوليه مغوراغ                  

، جهايث بركفاتوتن دامل فغكونأن، جوك دافت جاكا عامل سكيتار، بوكن ستاكت إيت تتايف إيليقرتيك 

الكي تأفرلو منوكر ملفو، اوله كران ملفو إين  UVدي تاهن الم دامل مغكوناث تيدق لفس جهاس سيناران 

أث ، لومني أتو وات دافت جيمت تناكا أيف لفس كون 252-42بوليه ممربي كوالييت جهاي موألي دري 

دان لبيه جيمت دري ملفو % 05لبيه جيمت دري ملفو تلور بياس   LEDددافيت ملفو  3.2دامل جدول 

 %35فلواوريسني 

 
 

 LEDفربنديغن جيمت كونا تناكا أيف أنتارا ملفو بياس دغن ملفو فلواوريسني دان ملفو   2.2مرب ئ
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 إيليقرتيككاريس فندوان أنتوق منجيمتكن فغكونأن تناكا 

 .سنياس جابوت فالت دان سويت أيف أف بيال تيدق دكونا -2

 .فرلو فيليه تودوغ ملفو يغ بوليه منراغكن جهاي سفاي دافت برمتبه جهاي ملفو  -2

 LEDجأوهي مغكونا ملفو يغ تيدق أدا كوالييت، دان كونا له ملفو يغ بوليه جيمت تناكا سفرت ملفو  -3

 .متهاري  جأوهي كونا ملفو دكاوسن نغ أدا جهاي -4

 .كونا ملفو أتس ميجا أنتوق باج بوكو أتو كونا جهاي متفت ترتنتو – 5

دمتفت اللو جالن أتودهادفن رومه أتو دامل بيليق إيرأتومتفت يغ فرلو بوكا ملفو هندقله مميليه ملفو يغ  – 0
 .تناكا ريده

 .بوات كربسيهن ملفو دري دبو سفاي دافت تراغ جهاي ملفو – 5

 إيليقرتيكأنتوق كسالمنت فغكونأن تناكا  كاريس فندوان

 .إيت إيليقرتيك كتيك إيغني توكر ملفو فرلو بواغ أتو ممادم جالنن   -  2

 .بوات فمرهاتني فالت أدا بأوان تباكر أتو تيدق دان كسن ثال   -2

منجادي فوجنا جاغن بيار ملفو فلواوريسني سنتياس بركليب أتو ملفو مريه تنفا ممربي جهاي كران بوليه  - 3

 .كباكران

 .كاكي ملفو فرلو كمس دان تيدق أدا كسن كباكران -4

 .جأوهي باهن يغ بوليه برالكو كباكران سفرت كرطس كأين دان سأومفامث منودوغ ملفو –   5

ملفاوي، كالو تردافت دمكني  إيليقرتيك كالو ملفو بياس روسق أتو فونه فرلو سيست أداكه تناكا  – 0

 فكاواي كراجأنزهارف هوبوغي 

 .كالوملفو روسق جاغن بواغ دري متفتث كجوالي كتيك مماسغ ملفو يغ بهارو –  5

 .إيليقرتيك  2أتو مغكونا ألة  إيليقرتيك هندقله مغيكوت فندوان دامل مغكونا أيف  – 0
 

 ممربي كفانسنيغ  إيليقرتيك    2ألةكن ونا ئكتيك مغ إيليقرتيك  خارا منجيمت تنائ  2.3
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 ستاريكا 2.2مربيغ ك ئ

 ستاريكا

 إيليقرتيك منجيمتكن تنائستاريكا سفاي دافت ث ونا ئارا مغخ

 .كتيكا مغكونا ستاريكا تيلي ويشنيجأوهي منوتوغ  -2

 .كأين باجو يغ إيغني مجا جاغن تنديه باثق سفاي كتيك ستاريكا مماكن ماس لبيه جفت -2

 .بوكا سويف ستاريكا مغيكوت جنيس كأين -3

 .أير سهغكا باسه كأين باجوجاغن مسبور  -4

 .مينت سرت مغكوناث سلفس دري فد إيت 3-2بواغكن تالي أيف ستاريكا سبلوم سوده  -5

 .فرلو كونا ستاريكا ستيف كالي دغن كأين باجو يغ باثق الكي كونا سهغكا سوده -0

 .كوسق باجو نيفيس فد فرموألن كونا ستاريكا -5

 .بواغ فالت أيف سسوده كونا -0

 .تاريكا دامل بيليق يغ سداغ بوكا فندغني أورداراتيدق سفاتوت كونا س -9

سنتياس بوات كربسيهن موكا ستاريكا سفاي موده أنتوق مغكوناث الكي بوليه جيمت تناكا  -22
 . إيليقرتيك 

 ونا ستاريكانصيحة أنتوق منجائا كسالمنت دامل مغئ

 .جأوهي كفانسن ستاريكا دغن تاليث سفاي بوليه منجاكا بهايث -2

 .ستاركا هندقله تيدق تركويقتالي  -2
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بواة فمرهاتني كته دتالي ستاريكا تيدق تربوكا الكي متفوس كالو تردافت دمكني فرلو بوات  -3

 .سالينن أوله جورو تكنيك يغ فاكر، كالو تيدق بوليه ممبهاي

 .كتيك سوده كونا هندقله لنتق ستاريكا أتس سوات بندا يغ تيدق ثال أيف  -4

 .تالي سلوران تانهستاريكا هندقله ممفوثأي  -5

 .إيليقرتيك  2أتو مغكونا ألة  إيليقرتيك هندقله مغيكوت فندوان دامل مغكونا أيف  -0
 

 

 

 

 

 

 

 

 فريوق أيف 3.2ك كمرب يغ

 أيف فريوق

 ي سالمتالئ إيليقرتيك  منجيمتكن تنائ ونا فريوق أيف سفاي دافت ئارا مغخ

 .هندقله ماسق ناسئ مغيكوت بيالغن أوراغ ماكن -2

 .بهوا فالت دفريوق أيف دان دمتفت مسبوغ أيف كمسفستيكن  -2

 .جاغن بوكا تودوغ بريوق سبلوم نائسئ ماسق -3

ماسيه برمسبوغ جاغن توتوف دان بوكا سويف فريوق كتيك تيادا فريوق  إيليقرتيك كالو تالي  -4

 .ددامل

بندا سفرت براس  2كتيكا مماسوق فريوق ددامل هندقله ممسيت بهوا دباوه فريوق تيدق أدا أف -5

 .دان مغكوراغ كفانسن إيليقرتيك سفاي دافة منجاكا دري بهاي 

 .فرلو بواغ سويف ستيف كالي كتيكا سوده ناسئ ماسق -0

 .جاغن بواة ترجانا فنتت فريوق أوهلكران منجادي ملبت ماسق ناسئ -5
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يهن دامل فريوق سفاي تياد ناسئ ترتيغكل دداملث بوليه مثبب ملبت مسق ناسئ الكي بواة كربس -0

 .لبيه باثق إيليقرتيك كونا تناكا 

 .هندقله كونا فريوق أيف يغ برفاتوتن دغن بيالغن إعكوتا دامل كلوارك -9

 .فريوق أيف يغ برفاتوتن دغن بيالغن إعكوتا دامل كلوارك 2.4جدول 

 (أوراغ)مغئوناث    يغ غبيالغن أور

    

 (وات )   إيليقرتيك ئونا تنائ  (وات )سايس فريوق يغ فرلو
 

1-3 1 450 

4-5 1.5 550 

6-8 2 600 

8-10 2.8 1,000 

10-12 3 1,350 

 

 .إيليقرتيك  3أتو مغكونا ألة  إيليقرتيك هندقله مغيكوت فندوان دامل مغكونا أيف  -01

 

 ألة فغريغ رامبوت 2.4يغك مربئ

 ألة فغريغ رامبوت

 ئوناث ي سالمتئال إيليقرتيك  منجيمتكن تنائونا ميسيغ فغريغ رامبوت سفاي دافت خارا مغئ

 .الب رامبوت همفري كريغ سبلوم كونا ميسيغ فغريغ رامبوت  -2

كتيك كونا ميسيغ فغريغ رامبوت فرلو كوسق دان إيكة رامبوت سفاي كونا كفانسن سقدر فرلو  -2

 .سهاج
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 .إيليقرتيك  2أتو مغكونا ألة  إيليقرتيك فندوان دامل مغكونا أيف هندقله مغيكوت  -3

 .جاغن ساله كونا ميسيغ فغريغ رامبوت سفرت مغريغ فكاين -4

 .كالو كونا سهاج أنتوق مغريغ تنفا ممبوكؤ رامبوت هندقله كونا سويف أغني ديغني -5

 -422سفرت  إيليقرتيك فيليه بلي ميسيغ فغريغ رامبوت سايس هالوس سفاي دافت جيمت  -0

 .وات 2522-2222وات لبيه بأيك دري سايس بسر سفرت  522

 

 
 إيليقرتيكدافور أيف   2.5كمرب 

 إيليقرتيكدافور أيف  

 ي سالمتالئ إيليقرتيك جيمتكن تناكا منسفاي دافت  إيليقرتيك ونا دافور أيف  خارا مغئ

ماسقكن دهادفن سبلوم   2باهنغن ترلبه دهولو، سرت سديا خناستيف كالي مماسق فرلو أدا را -2

 .برهمفريان سهغك سوده ماسقكن لتقث  موألي بوك سويف  دان بكس ماسقكن

اليق دغن مات دافور، تياد كجيل أتو بسر  ث بكس ماسق فاتتث فرسئي دان جوئونا هندقك له ئ -2

 .إيليقرتيك ري بسي يغ بوليه منرميا كفانسن أنتوق دافور أيف ادئ بكس ماسقكن دبوات لبيه دريث ، جو

 .ماكنن يغ دبكوكن فرلو مغهيلغ بكو سجارا لنتق دفنيت سجوق سبله باوه بلوم موألي ماسق -3

 .كتيك مماسق ماسوق أير يغ برفاتوتن -4

 .كوناكن دافو يغ تيدق بوليه مليهة بسيث كران دي لبيه تاهن دري كفانسن دان لبيه سالمة -5

 .ن دري كباكرانجاغن ساللو مموك دافوردان له لنتق دأتس متفت مناه -0

 .سبلوم سودة مماسق توتوفله سويف دافور أيف أوليهكرا كفانسنث ممادأي -5



~ 24 ~ 
 

يغ  2كفانسن دافو تركنا تالي أيف، كران بوليه ممباوا كباكران الكي جأوهي باهن 2جاغن سكالي -0

 .بوليه منرميا كباكران سفرت كراتس

روسقكن تالي أيف يغ بوليه منجادي يه مأنتوق مماسق ماكنن أداله ساغه فانس بول إيليقرتيك دافو أيف  -9

 .بهاي أوليه إيت فرلو فاسغ تالي تانه سفاي دافة منجاك كسالمنت

 .إيليقرتيك  2ونا ألة أتو مغئ إيليقرتيك ونا أيف كوت فندوان دامل مغئهندقله مغي -22

 
 ميسيغ ممانس روتي 2.0 يغكمربئ

 ميسيغ ممانس روتي

 الكي سالمت إيليقرتيك جارا مغكونا ميسيغ ممانس روتي سفاي دافت جيمتكن تناكا 

 .منتف كفانسن مغيكوت كفرلوان -2

 .فستيكن بهوا فالت ميسيغ ممانس روتي دان دمتفت مسبوغ أيف كمس -2

 .أف بيال سوده كونا فرلو جابوت فالت يغ أدا دميسيغ ممانس روتي -3

 .ا يغ تيدق منرميا كباركراكتيك كونا هندقله لنتق دافور أتس بند -4

 .فاسغله تالي أيف تانه دان سنتياس مغكوجي كبوجوران تالي أيف -5

 .إيليقرتيك  2أتو مغكونا ألة  إيليقرتيك هندقله مغيكوت فندوان دامل مغكونا أيف  -0

 

 

 

 



~ 25 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ألة ممانس أير  2.5 يغك  مربئ

 ألة ممانس أير

 ي سالمتالئ إيليقرتيك انس أير سفاي دافت جيمتكن تناكئ  ألة مم كن وناخارا مغئ

 .أفبيال سوده مغكونا هارف توتف سويف ألة ممانس أير جاغن بيار تربوكا -2

 .جاغن بوكا سويف منتار كفانسن لبيه دري كفرلوان -2

 .يغ هندقله مناهنكن أير 2سويف ألة ممانس أير دان الة  -3

 .إيليقرتيك فرلو فاسغ تالي أيف تانه دان سديا ألة مماتيكن أيف  -4

 .إيليقرتيك  2ونا ألة هندقله مغيكوت فندوان دامل مغئونا ألة ممانس أير أتو مغئ -5
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 كندي ممانس أير 2.0 يغك  مربئ

 كندي ممانس أير

 سالمتي الئ إيليقرتيك  تكن تنائ جيممنونا كندي ممانس أيرسفاي دافت خارا مغئ

 .ماسوقكن أير مغيكوت كفرلوان سهاج -2

 كتيك سودة مغكونا بواغ فالت -2

 .أف بيال أير سودة ماسق -

 جاغن بيار فالت كتيك تياد أوراغ -

منرميا  2كتيك كونا هندقله لنتق أتس متفت يغ تيدق منرميا كباركران دان جأوهيله دري باهي -3

 .كباركران

فمبالوت أوهلكران كممكنن أدا متفت بوجور دسرتأي فاسغله تالي أيف تانه سكالي فون سودة أدا  -4

 .الكي كالو كونا بكس بسي أنتوق ماسقكن أير داملث بوليه ممبهاي 2دغن أير لبيه

 .جاغن ماسقكن أير دامل بيليق يغ أدا ألة منديغينكن أودارا -5

 .بندا براد دبأوه كندي ممانس أير 2جاغن بيار أف  -0

 .جاغن تودوغ لوبغ أير دأتس كندي  -5

 .إيليقرتيك  2ندقله مغيكوت فندوان دامل مغكونا ألة ممانس أير أتو مغكونا ألة ه -0

 بربنتوق موتور إيليقرتيك ارا منجيمت تناكا خ  2.4
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فاس أغنييك  2.9مربئ  

 كيفاس أغني

أغني كيفاس أغني ارا جيمت تناكا دامل مغكونا خ   

كيفاس أغني  جاتق سيليغ كران  كيفاس أغني جاتق أتو ميجا لبيه بأيك دري  كيفاس أغني ونا ئ -2

 .ندالبيه جيمت تنائ دوا كالي ئ

 .كتيك بياد سسياف كيفاس أغني جاغن بوكا  -2

 .دان تواغ فالت كيفاس أغني كالو سوده كونا توتف  -3

 .دغن سفاتوت كيفاس أغني فاسغ كالجوان  -4

 .مغيكوت ككونأن كيفاس أغني فيليه بلي سايس  -5

 .أغني لوار سباثق ممكنبوكا فنتوسفاي كونا  -0

 .دان موكاث كيفاس أغني سنتياس بوات كربسيهن  -5

 

 فندوان كسالمنت دامل مغكونا كيفاس أغني 

 .س دان بوكواال سفرت كأين السي قرطيغ بوليه ث 2جأوهي باهن -2

 .جارا مغكونا الة  إيليقرتيك سياسنت  بوات -2

 .اكران أوله إيت سكرا توتفتيدق موسيغ أتو برهنيت بوليه منداتغ كب كيفاس أغني جكلو  -3

 .بواة سياسنت تالي أيف ممكن تالي بوجو بوليه منجادي بهاي -4
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 .أنتوق مغيلق باهن موده تربكار سفرت جاس ميثف دان تينو كيفاس أغني جاغن كونا  -5

 .إيليقرتيك  2أغني دان مغكونا ألة  كيفاس أغني هندقله مغيكوت فندوان دامل مغكونا  -0
 

 
 مسيغ باسوه 2.22كمرب 

 مسيغ باسوه

دامل مغكونا مسيغ باسوه دان منجاك كسالمنت إيليقرتيك خارا جيمت تناكا      

 .سقدر ممادأي جاغن ترالجق لبيه دان ترالجق سديكيت  ماسوقكن كأين باجو دامل مسيغ باسوه -1

 .دي مغكونا تناكا قوة  ماسوق فروكرام أيرفانس سقدر فرلو كران -2

 .مغيكوت كأين باجو دان إيكوتي فندوان فغكونأنث  ماسوق فروكرام -3

ان بوليه كونا فروكرام جيمت سفاي موده باسود د  رندم كأين سبلوم ماسوق دامل مسيغ باسوه -4

 .إيليقرتيك  تنائ

 .ماسوقكن أير دان باهن فنجوجي مغيكوت بالغن كأين باجو يغ إيغني باسوه -5

دأتس أتنوق كأين يغ سديكيت دان مسيغ مميليه جنيس مسيغ يغ سفاتون سفرت مسيغ تودوغ  -0

 .تودوغ دبأوه باكي كأين باجو تبال دان باثق

 .مسيغ باسوه يغ أدا فغريغ دامل لبيه جيمت دري مسيغ يغ دأسيغ فغريغ -5

 .فاسغ تالي أيف تانه دان سنتياس بواة سيسنت  -0

 .إيليقرتيك  2هندقله مغيكوت فندوان دامل مغكونا مسيغ باسوه دان مغكونا ألة  -9
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ميسيغ إيسف دبو 2.22كمرب   

 ميسيغ إيسف دبو

دامل مغكونا ميسيغ إيسف دبودان منجاك كسالمنت إيليقرتيك خارا جيمت تناكا       

ممبوات ميسيغ ( برباف جم)ستيف كالي كونا ميسيغ إيسف دبودان جاغن كونا ماس يغ فنجغ  -2

 .فانس مثبب كباكران

ستيف كالي سوده إيسف دبو سيفن دبو ماسوق دامل سوفيت سبب بوليه منولوغ مسيغ كرجا  -2

 . إيليقرتيك دغن بأيك دان جيمت تناكا 

 .برهنيت كونا ميسيغ إيسف دبودان دلنتاي يغ موده بواة كربسيهن دغن فثفوه دان كأين باسه -3

كران بوليه ممبواة موتور  2ينكتيك مأوه كونا فرلو بواة سيست دفاهت أدله بوجور دان دمتفت ال -4

 .كرجا فنت دان متبول كباكران

 .جاغن إيسف كاجا أتو فيسو أتو روكؤ يغ ماسيه ثال كران بوليه بهاي ميسيغ إيسف دبودان -5

سنتياس كلوار فنافيس دبو أنتوق بواة كربسيهن جك ترسومت أتو دبو فنوه ميسيغ كرجا فنت بوليه  -0

 .ممبادير تناكا

 .ه كونا سبلوم مسفن دمتفتث كران دافة منجا عمور ميسيغ إيسف دبودانسجوقكن ميسيغ سسود -5

 .بوكا فنتو دان جنديال كتيك مغكونا سفاي بوليه مغهيلغ كفانسن ميسيغ -0

فيليه بلي مسيغ يغ برفاتونن ككونأن سفرت إيسف دبو دأتس فرمايداني أو كرسي يغ دبوة دغن  -9

 22.أيسف دلناتي بياس ما بلي مسيغ يغ بياسكأين فرلو بلي ميسيغ يغ لبيه قوة أدافون كالو 
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 .إيليقرتيك  2هندقله مغيكوت فندوان دامل مغكونا مسيغ إيسف دبو دان مغكونا ألة  -22

 

 ماكننراموان خفوردامل  –بواه كايو ميسيغ فغيسار 3.03مربئ

 ماكننراموان خفوردامل  –بواه كايو ميسيغ فغيسار

ثكسالمتن كن  ميسيغ فغيسارماكنن دان منجائ ونادامل مغئ إيليقرتيك  كن  تنائ جيمتمنارا خ  

 .فيليه بلي سايس يغ برسفاتوتن دغن ككونأن -2

 .ماس فنجغ  ث وناجاغن كوناث لبيه دري تنائث دان جاغن ئ -2

 .إيليقرتيك  2ونا ألة هندقله مغيكوت فندوان دامل مغئونا ميسيغ فغيسارماكنن دان مغئ -3

 

 
 ميسيغ فوم أير 2.23مربئ

 ميسيغ فوم أير

كسالمنت  مغكونا ميسيغ فوم أير دان منجائدامل إيليقرتيك خارا منجيمتكن  تناكا         
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 .فرلو فيليه بلي يغ تنكاث لبيه بسر )pressure tank(فوم أير يغ ميسيغ تكنن  -2           

 .متفت مسفن أير فرلو بنا دأتس تانه أتو دبأوه تانه  -2          

 .وق فوم أيرويف أتوماتيك أنتس كن ونائ -3

 منجيمتكن ددامل مغئونادان مغورغكن سبارغ فركارا يغ ممباذيركن ئوناث اير -4

 .دان سنتياس ممبهارويممريقساث  فرلو بوات  سيستم -5

 .ورتانه سرت ألة ممادم أيف كتيك بوخ فاسغ تالي أيف -0

 .إيليقرتيك  2ونا ألة مغئ دانونا ميسيغ فوم أيرهندقله مغيكوت فندوان دامل مغئ -5

 

 إيسف أغني كيفاس   3.01مربئ

 إيسف أغني كيفاس 

 ثونا كيفاس  إيسف أغني دان منجاك كسالمتندامل مغئ إيليقرتيك  كن تنائ جيمتمنارا خ    

 .إيسف أغني ستيف كالي سوده دان وقت تياد أوراغ كيفاس أغني توتوف -2

كربسيهن  ماسوق دان كلوار الئي سنتياس بواتبوكا فنتو جنديال سفاي أغني تيوف    -2          
 .دان تودوغث  كيفاسث

 .إيليقرتيك  2ونا ألة إيسف أغني دان مغئ هندقله مغيكوت فندوان دامل مغكونا كيفاس أغني  -3                 
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 بربنتوق بوات كسجوقكن إيليقرتيك خارا منجيمتكن تنائ   3.2

 

 فنيت سجوق 2.25مرب ئ

 فنيت سجوق

 .إيليقرتيك  منجيمت تنائ فنيت سجوق سفاي  كن ارا مغكوناخ    

 .سبلوم كونا فرلو باج فندوان سرت إيكوتي أف يغ مغندوغي دداملث -2

 .كوراغكن بوكا فنتو فنيت سجوق أوهلكران بايران مغيكوت بيالغن بوكا فنيت سجوق -2

 .فنيت أوهلكران منجادي هاالغن أودارا سجوقدامل  2جاغن فنوه باراغ  -3

أتو مجا متهاري كران فنيت سوسه  إيليقرتيك جاغن همفريي فنيت دغن دافور أتو فريوق ناسئ  -4
 .مغلوار أودارا فانسث

 .فيلي ه بلي فنيت سجوق كفرلوان ككونأن كلوارك  -5

 .فيليه بلي فنيت سجوق فنتو ساتولبيه جيمت دري فنتو دوا -0

سنتيمرت سفاي فنيت دافة بواغ أدارا دغن  25نتق فنيت جأوه دري دنديغ سبله بالكغ دان تفي ل -5
 .فرفولوهن إيليقرتيك مسفرنا الكي دافة جيمت تناكا 

 .فاسغ سويس كوالن أودارا مغيكوت بارغ يغ دلنتق دامل فنيت -0
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 .جاغن ممبيار فنتو فنيت تربوكا الم -9

 .يغ فانس كجوالي سوده سجوقجاغن ماسوق ماكنن  -22       

 .هنجوركن أير باتو ددامل سجارا تكن سويس أتو بواغ فالت فنيت -22

فنيت سجوق جنيس تكن سويس أنتوق مغهنجور أير باتو لبيه جيمت دري فنيت سجوق جنيس  -22 
 .هنجور أير باتو دغن أتوماتيك

 .دافة توتف دغن سندري لنتق فنيت سجوق سبله دفن لبيه تيغكي دري بالكغ سفاي فنيت -23

سياسة كته فنتو سجار ماسوقكن كربس كمدين توتف فنتو فنيت كالو بوليه مغلوار كراتس تندا  -24
 .كتهث سوده فونه فرلو كنيت بهارو أوهلكران فريسا كرجا فنت

درجة  20-25درجة سانسيس دان دامل فريزي سوهوث بأوه  0-3لنتق سوهو دامل فنيت  -25
 .فرفولوهن  25 إيليقرتيك وق كوراغ ساتو سهاج ممبازير تناكا سانسيس كالو سج

 

 أراهن تنتغ كسالمنت ددامل مغكونا فنيت سجوق

 .فاسغ تالي تانه دفالت فنيت دان دفالت منرميا -2

 .سنتياس منسياسيت متفت بوجور دان فنيت يغ فاسغ تالي تانه لبيه ترجاك دري برالكو كبوجران -2

كتيك برالكو كجمسن لو تيدق ترفقسا  إيليقرتيك فاسغ سويس أتوماتيك أنتوق فندام دان بوكا  -3
سوده داتغ دان تنغ ددامل  إيليقرتيك ترفندم دان ماسوق سويس كتيك  إيليقرتيك بواغ سويس بلوم أف 

 .5-3ماس 

 .فاسغ ملفو بهاروملفو غ أدا دامل فنيت جاغن بواغ كتيك روسق كجيوالي كتيك إيغني  -4         

هندقله همفر دغن  إيليقرتيك جاغن بيار لنتاي كلواسن فنيت باسه أوهلكران جفت مغيسف  -5        
 .فرمايداني أتو كته ، دمتفت تاغن بوكا فنيت هندقله بوغكوس دغن كاين أتو كته

 .رتيك إيليق 2هندقله مغيكوت فندوان دامل مغكونا فنيت سجوق دان مغكونا ألة  -0        
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 فندغني أودارا  2.20مربئ

 فندغني أودارا

دامل مغكونا فندغني أودارا دان منجاك كسالمنت إيليقرتيك خارا جيمتكن تنائ      

 .توتوف فندغني أودارا ستيف كالي كتيك تيدق مغكوناث -2

 .جاغن بيار أودارا كلوار دري كاواسن دان توتوف فنتو دان جنديال-2

 .درجة 25إيله  إيليقرتيك درجة ساهو يغ تيدق ممبازير تناكا -3

 .لنتأ ميسغ متفت تيغكي يغ برفاتوتن  سرت بوليه بواغ أدارا فانس سجارا بأيك -4

 .جاغن مسيغ سفاي دودق كأدأن يغ بوليه دكونا سرت بوات كربيسهن فنافيه أودارا  -5

 .دغني أوداراموسم سجوق أودارا تيدق فانس تيدق فرلو كونا فن -0

 .بوات سياسنت دان كربسيهن مغيكونا ماس يغ دتتفكن أوليه شريكة -5

 :فنتو جنديال دان فنتو رومه كاجا بوليه منجاك كفانس سجارا -0

 .سفاي مناهن كفانس ماسوق كدالك رومه سفرت كاين كرتس دان فوكؤ كايو 2ألة كنونائ -

 .جرمني دان فيم مناهن كفانسن كنونائ -

 .ألة بوليه مناهن كفانسن سبله دامل سفرت كاين السي كنانوئ -

باثق فرلو جائث  إيليقرتيك كاواسن دينديغ أتو سيليغ متفت فرهمفوانن كفانسن مثبب ترفقسا كونا تناكا  -9
 :سفرت فرإيكوت
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 .توتف دغن ألة مناهن كفانسن أتوفيم ألومنيام -

 .كايو بنا متفت يغ بوليه مناهن كفانسن سبله كلوار سفرت فوكؤ -

جاغن مغكونا ألة يغ بوليه ممانس دامل بيلق يغ سداغ كونا فندغني أودارا، بوك ملفو فون بوليه ممانس بيلق مك  -22
 .فرلو توتف كتيك تيدق فرلو

 :مسيغ فندغني أودارا دلوار فرلو مماسغ سفرت برأيكوت -22

 .جأوه دري كفانسن متهاري سباثف ممكن -

 .جأوهي سكاال يغ يغ مناهن أغني -

 .جاغن مماسغ كأره جالن إغني  برالري -

 .متار 3هيدقله ممليه فندغني أودارا يغ اليق دغن بيلق، خصوصث بيلق تيدق تيغكي لبيه دري  -22

 : 2ماسيغ  غني أودارايغ اليق دغن بيلقيسايس فند 2.5جدول 

متار 1كلواسن بيليق يغ كتيغكينث تيدق لبيه  (جم  \بي تي يو)سايس فندغني أودارا    

13-14 7,000-9,000 

16-17 9,000-12,000 

20 11,000-13,000 

23-24 13,000-16,000 

30 18,000-20,000 

40 24,000 

 

 هن تنتغ كسالمنت ددامل مغكونا فندغني أودارا أرا

 .إيليقرتيك فرلو مماسغ تالي أيف تانه دان سنياس بواة سياسنت كبوجوران  -2

 .إيليقرتيك فاسغ فموتوس أيف أتو سويس أتوماتيك أنتوق مغاول أيف  -2

ث وداتغ دان توئ إيليقرتيك جكالو تياد سويس أتوماتيك هندقله توتف سويس سبلوم أيف  -3

 .داتغ إيليقرتيك مينت سسوده أيف  5-3 جاغن ساللوبوكا سهيغئ مسفي ماس لبيه كورغ 

 سنتياس ممريقسا متفت بروبوغ دان متفت ماسوق ايف دان سبائيث  -4

 مسيت ايكوت فندوان كئونأنث داري بوكوفندوانث سفاي سالمت ددامل مغئوناث  -5



~ 36 ~ 
 

 

 إيليرتانيك  بربنتوق إيليقرتيك كن تنائ ارا منجيمتخ 2.0
 

 
 تيلي ويشني  2.25ئمرب 

 تيلي ويشني 

    ثتيلي ويشني دان منجاك كسالمتن كن دامل مغئونا إيليقرتيك خارا منجيمتكن تنائ  

 .كتيك تياد أوراغ منثقسي تيلي ويشنيتوتف  -2

 .ماسيه برجالن إيليقرتيك بواغ فالت سسوده كونا جاغن سهاج توتف دغن رميوت أوهلكران أيف  -2

 .فرلو تنتو ماس توتف دغن رميوت تيلي ويشنيكالو فنثقسي موده تيدور دهادفن  -3

 . ث تيلي ويشنيونأراهن تنتغ كسالمنت ددامل مغئ

دغن كمس سرت إيكت دغن وايار تيك متفت سفاي دافة منجاك دري روتوهن،  تيلي ويشنيفاسغ بياغ أرييا  -2

جاغن فاسغ أرييا ترالجق تيغكي، أنتوق منجاك دري كيالت ، جوك جأوهي تياغ أرييا دري وايا أيف 

 .كران بوليه ممبهاي إيليقرتيك 

 .جاغن مماسغ تيلي ويشني كالودي ملفب أتو باسه دان ساغن ممكن تياغ أرييا -2

 .توتف تيلي ويشني بواغ فالتث كتيك كيالت دان هوجن سفاي منجاك دري كروسقكن -3
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 .تيدق منوتوغ تيلي ويشني تراللو دكت كران بوليه منروسق مات، دان بوليه ممددهكن أيليقروميقنيك  -4

 .ني دمتفت أودارا بوليه برالريلنتق تيلي ويش -5

 .إيليقرتيك  2هندقله مغيكوت فندوان دامل مغكونا تيلي ويشني دان مغكونا ألة  -0

 

 الت سواراثكاسيت دان  2.20: مربئ

 كاسيت دان فراكمن

دامل مغئونا كاسيت دان فراكمن جوك منجاك كسالمنت إيليقرتيك خارا منجيمت تنائ    

 .فراهاتني 2كاسيت أنتوق متن تنفا بري أفبرهنيت فراغي بوكا  -2

 .بواغ فالت منوجق ماس كتيك أدا جم الين  -2

 .جاغن توتف دغن رميوت سهاج تتايف هندقله توتف سويس دكاسيت -3

جأوهيله كاسيت دان ألة فراكمن سوارا دري ميكرويف أكر تيدق مغكغكو سيستيم كلوبغ  -4
 .ميكرويف

أن، كلو تيدق فرلو جاغن فليه موديل يغ ممفوثأي سيسيتيم تربهارو فليه موديل سسواي دغن ككون -5
 .لبيه قوات دري يغ بياس إيليقرتيك كران دي كونا تناكا 

 .إيليقرتيك  2هندقله مغيكوت فندوان دامل مغكونا كاسيت دان مغكونا ألة  -0
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 كمبيوتر  2.29ك ئمربيغ

 كمبيوترالت 

دامل مغئونا كمبيوتر دان منجاك كسالمنت إيليقرتيك خارا منجيمت تنائ    

 .إيليقرتيك تيدق سفاتوت بوكا كمبيوتر ماس فنجغ أوهلكران مماكن تناكا  -2

 .بواغ فالت سلفاس كونأث -2

 .مينت 25لنتق سيستيم توتف مونيتور أفبيل تيدق كونا دامل ماس  -3

 .لنتق كمبيوتر دمتفت يغ بوليه أودارا برالري -4

بركرجا أتو تيدق كالو تيدق فرلو ماسوق سفاي دافة جيمت  تناكا  يليقرتيك إسيمق سيستيم جيمت  تناكا  -5

 .إيليقرتيك 

 .فراتوس 25إجني  25إجني كران لبه جيمت دري مونيتري  24بلي مونيتري تيدق تراللو بسر، سفرت مونيتري  -0

 .دري كمبيوتر ميجا إيليقرتيك كمبيوتر ريبا لبيه جيمت متفت رواغ دان تناكا  -5

 .إيليقرتيك  2له مغيكوت فندوان دامل مغكونا كاسيت دان مغكونا ألة هندق -0 

 

 .ييغ بركواليت تيغئ إيليقرتيك فرألنت   3.2

فغلوران متفنت أتو إمفوت دري لوار فاسران ممفوثأي باثق جنيس  إيليقرتيك فدماس سكاراغ فرألنت                 

دان ستنداد كواليت فغكونأن موألي ممربي فرهاتني ترهادف معلومات د البيل فرودك ترأوتام دري سكي 

البيل كواليت تيغكي ، البيل ستنداد  5فنجيمنت تناكا دان عامل سكيتار، سفرت فنجيمنت تناكا البيل منرب 

 :  ، البيل هيجو سفرت برإيكوت ).มอก(دكنالي إنداسرتي 

  2منرب إيليقرتيك البيل فنجيمنت تناكا  -0
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، أوهلكران أدا  إيليقرتيك بوليه ممبنتو دامل مميليه فرألنت    5 منرب إيليقرتيكالبيل فنجيمنت تناكا                 

دان بايران  إيليقرتيك ، كواليت فنجيمنت تناكا  إيليقرتيك معلومات أساس تنتغ فرألنت ستيف جنيس ، تناكا 

ستيف تاهون ، سباكي معلومات أنتوق مغمبيل كفوتوسن دامل ممبلي فرألنت يغ بوليه منجيمت تناكا 

سبكي ألة يغ سوده بر جاي ددامل  5فرألنت يغ دافة البيل منرب  2الكي أدا كواليت ، دأغكف مان إيليقرتيك 

دامل منلنجر فروجيك البيل   .กฟผكمنرتين سومبري تناكاله يغ مننتو بهوا   .กฟผ   اجني فنجيمنت تناكا أوله 

 .هيغك سكاراغ  2530مسنجق تاهون  5منرب  إيليقرتيك جيمت تناكا 

 إيليقرتيك ، أدا البيل فنجيمنت تناكا  5مسفي  2موألي دري منرب  إيليقرتيك البيل فنجيمنت تناكا                 

  2.22دنكري تايالند سفرت كمرب 

 

 

 

 

 

 

 

تربأيك 7منرب   ประสิทธิภาพสูงสุด مقصود 

 كواليت تيغكي

بأيك 6منرب   كواليت تيغكي مقصود 

فرتغهن 6منرب   كواليت فرتهن مقصود 

بوليه 6منرب   كواليت بوليه كونا مقصود 

رنده 6منرب   كواليت رنده مقصود 

 

 5تيل البيل منرب يدمعلومات سخارا   2.22مرب ئ

يغ  إيليقرتيك دأتس فرألنت  5البيل منرب  كن فسوده دلغك( ك ف ف ) شركة ايليقرتيق  فد ماس سكارغ 
 2دان ألين فليتا دان ملفو غكت كواليت ادا باثق سفرت فنيت سجوق فندغني أودارا فريوق ناسيء سوده مغ
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 5منرب  إيليقرتيك  ئ نجيمنت تنال فالبييغ ممفوثأي  إيليقرتيك فرألنت  2.22كمرب يغ ك 

 البيل كواليت تيغكي. 2

إياله البيل منوجوق فريستاسي فرودق، فريستاسي إين سوده دافت أوجيني  البيل كواليت تيغكي                    
مغيكوت ستندار يغ تله دتتف باكي ستيف فرودق ، فريستاسي كواليت تيغكي إين روفا البيل فرودق أداله 

 .سام ، هاث فربيزأن معلومت دباوه مننتو جنيس دان فريستاسي فرودق

إياله برتوجوان أنتوق البيل  5منرب  إيليقرتيك تناكا غكي دان البيل فنجيمنت البيل كواليت تي                    
نكارا دان جابنت فمباكونن  إيليقرتيك كواليت تيغكي جوك يغمان كمنرتين تناكا سره كفدا جابنت فغلواران 

فدا جابنت دان فمليهارا تناكا تروس مسبوغ أوروسن إين يغ مان تغكوغ جواب أين دبري ك إيليقرتيك تناكا 
كواليت تيغكي دان لغكف البيل  إيليقرتيك نكارا سفاي مغكالقكن كونا فرألنت  إيليقرتيك فغلواران 
، فنيت سجوق دان  إيليقرتيك سفرت ألت فنديغني أودارا ، فريوق ناسئ  5منرب  إيليقرتيك تناكا فنجيمنت 

ناكا برتغكوغ جواب مغكالق سفاي كونا دان فمليهارا ت إيليقرتيك ، دان جابنت فمباكونن تناكا  2ألين 
سفرت دافور جاس ألت مغوبه كالجوان موتور جرمني دان فيرب  إيليقرتيك فرألنت كاسر دان تناكا سالين 

كالس ، دوا البيل إين بوليه بري كيقينن كفد فغكونا ، باكي مريك إيغني ممبلي فرلو فيليه فرودق يغ ممفوثأي 
بوليه  5منرب  إيليقرتيك البيل فنجيمنت تناكا أدا البيل كواليت تيغكي دان البيل ترسبوت كران فرودق يغ 

 ثيارانادان ب منجيمت تنائ 
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 البيل كواليت تيغكي 2.22ك ئمرب يغ

 :ي سفرت برإيكوتييت تيغئكوال ( بارغ )  قافرود

 اسدافور ئ -2

يغ مغكونا جاس فرتوليم جرجاير،  دكونا دافورجاس دكنالي دغن دافور ماسق دامل رومه تغكا                    

دامل رومه دان دامل أروسن فرنيكأن ، خصوصث أروسن ماسقكن ماكنن دامل كداي دان ريستورين ، دافور 

أين مغكونا جاس سباكي باهن ممانس أوليه كران دافور جاس منثالكن أيف مك فرلو أدا جامينن جاس تكنن 

 .درجة كأتس 53كفانسن موألي دري  رنده ، يغ دافة لفس جوبأن دان كواليت

كواليت جامينن كفانسن إين أياله تناكا كفانسن يغ دكونا أنتوق ماسق ماكنن ستيف مات دافور                  

دافور جاس يغ  : มอก. 2312-2549جاس ماللوي جامينن كواليت كفانسن سجارا أوجي كوالتيث 

درجة  25إين سجارا ماسق أير كفانسنث موالي دري دكونا رومه تغكا دغن جاس فرتولييم ، اوجني 

درجة ، سسوده إيت كالو كفانسن حاصيل دري  كفانسن دافورجاس مك برمعين دافور  55سهيغك 

 .جاس بوليه دكونا دامل مماسق ماكنن لبيه بأيك دري دافور يغ ممفوثأي كفانس بياس

ئاس يغ دافت كواليت  اس بياس دغن دافور دافور ئ أنتارا د  أنأدا كاجني انتوق ممبوات  فربيذ                    

درجة  أدافون كفانسن يغ حاصيل دري دافور يغ  49.0ي بهوا كفانسن دري دافور بياس كفانسن تيغئ

يغ سام، اس تنائا ئونأنث دان أتيوييت دان درجة بربنديغ دغن ماس كئ 53فانسن دافت كواليت  ك

جم ستيف هاري ئونا تنائ  2دافور تناكا ككونأن ، جونتوه كونا  0اس تردافت بوليه منجيمت تنائا ئ
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كفانسن تيغكي بوليه منجيمت  اس يغ دافت كواليت ث  دافور ئوناستيف ساتو جم سباليق كالو ئ 2.2

 .بات  209ستاهو برمعين بوليه جيمت واغ ستيف تاهو  9.39 تنائ 
 

 
 

 يترتيغئاس يغ دافت كواليت  كفانسن دافور ئ 2.23: كمربيغ ك

 موتور فوسيغن ألت مغوبه كالجوان -2

ألت إين بوليه إياله ألة بوليه كنرتول كالجوان موتور مغيكوت مببنن الكي دافت متبه كواليت                            

موتور دان منجيمت تناكا ، أوليه كران بياس موتور برجالن سفرت بياس تنفا برداسر كفد كرجا مساد برت 

ر فام أير سبنر أتو رنغن ، سداغكن كتيك كوناث تيدق فرلومغكونا سكاال تناكاث ستيف ماس سفرت موتو

تركاداغ تيدق فرلو كونا أير باثق مك ألة مغوبه كالجوان موتور بوليه كنرتول كالجوان أوليه كران دغن 

 .إيليقرتيك مرنده تناكا موتور أرتي كوراغ تناكا 

تكنن  فرينسف ألت مغوبه كالجوان موتور إياله ممـأين فرانن دامل كنرتول كالجوان دان                          

ددامل موتور أدا كنووتر كرجاث منوكر ( (AC إيليقرتيك دان  إيليقرتيك كفد موتور  إيليقرتيك ممبهاكي 

( (DC إيليقرتيك دامل ماس يغ سام كنووتر كرجاث منوكر ( (DC إيليقرتيك ك( (AC إيليقرتيك 

 .كتيك كلوار سفاي دافة مغوبه مغيكوت ككونأن ( (AC إيليقرتيك ك

أنتارا ماسق دغن كلوار ماللوي ألت مغوبه  إيليقرتيك جكاران كواليت أين أياله فبهاكي تناكا                        

دي أداله لفس جوبأن  IFC 02022- 2كالجوان موتور، كواليت أين بوليه دبقيت سجار أوجي ماللوي 

دان  95أتو لبيه دري  دغن موتور بركرجا سفنوه تناكا ، قاعدة إين بوليه دجاري كوالتيث جكالو سام

 .كغيكوت أف يغ دتنتوكن أوليه كمنرين باكي ألت مغوبه كالجوان موتور كوالتيث تيغكي
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هاري ، كالو فاسغ  322جم دامل ماس  0بوليه كرجا ستيف هاري  kv 5.5موتور كبسران                       

ستاهون ، كالو كريا مات واغ بوليه  \  wkh 2000ألت مغوبه كالجوان موتور بوليه منجيمت تناكا 

 .بات فد ستيف تاهون  4522جيمت 

 
 كوالتيث تيغكييغربألت مغوبه كالجوان موتور  2.24:ك يغمربئ

 خرمني  -3

سفاي  2خرمني يغدئوناكن انتوق منجيمتكن تنائ مك بوليه دئوناكن سبائي دينديغ بينأن بسر         
ارا مغورغكن خهيا فانس يغ ماسوق دامل خرمني رومه مك دغن دافت منجيمتكن تنائ ترسبوت دغن خ

سبب اين خرمني جوئ دافت مغورغكن ايف ايليقرتيق يغدئوناكن اوليه الت ايركوديشني مك اي اداله 
دأنتارا الت يغرتفنتيغ ددامل مغورغكن تنائ ايف يغدئوناث اوليه ايركوديشني يغتله منلمكن تنائ ايف يغ 

فدا كبياسأنث بينأن ترسبوت سوده دافت بهائيكن مغيكوت  2امل بينأن بسرساغت باثق سكالي دد
 يأيت  2بهائني بسر 2خومني كفدا 

اياله  (Solar Heat Gain Coefficient : SHGC)اوكوران مجله فانس يغ ماسوق ددامل خرمني . 2 
سبائي حد يغ منوجنوقكن بهوا كفانسن ترسبوت دافت ماسوق كدامل خرمني يغدافت مناهنكن هاوا 

فانس ماسوق ددامل بينأنث دغن سخارا برتروسن دان كفانسن يغتله دلفسكن اوليه خرمني ترسبوت دان 
رياث ادا سك 2-2دبيالغ داري فدا  SHGCاودارا فانس اتوفون خهياث ترلتق دأتس اوكوران يأيت 

اوكوران يغ لبيه رنده داري اين اداله تله منوجنوقكن بهوا خرمني ترسبوت دافت مناهنكن خهيا فانس 
اكن منوجنوقكن بهوا  2ادا حدث سام دغن  SHGCداري مات هاري دغن سخارا بأيك دان جك اوكوران 

 خرمني دافت ممربي اللوان كفدا خهيا فانسث مسوا 

مات هاري ترهداف اوكوران مجله فانس يغرباللو ماسوق ددامل خرمني اوكوران اللوان خهيا . 2 
اياله سبائي اوكوران ددامل بهائني  (Light to Solar Gain : LSG)داري خهيا مات هاري ترسبوت 
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خهيا يغ فنجغ دافت دليهت دغن مات كفال سنديري يغتله ماسوق ددامل بينأنث تله دساكتكن تنتغ كوالييت 
 :بائي برايكوت اين خرمني ترسبوت س

   2.32  -2.55  اوكوران مجله يغبوليه ماسوق خهيا فانس كدامل خرمني 

اوكوران ماسوقث خهيا مات هاري ترهداف اوكوران مجله يغبوليه ماسوق ددامل خرمينث داري خهيا مات 
  2.02    -2.22                         هاري 

دغن خارا بوات اوجني انتوق منخاري حد اوكوران يغربكوالييت داري خرمني اياله مسيت مغئوناكن 
   iso 10292دان  ISO 9050كوالييت يغربتارف دنيا يأيت 

م فرسئي مسيت بوكاث الت فنديغني  32سكرياث دبوبوه خرمني يغربكوالييت تيغئي ددامل بيليق يغلواسث 
هاري مك دغن خارا اين كيت  322جم  0سهاري  5يغدافت عالمت منرب ايركوديشني يغ مجيتث تنائ 

 3022ستاهون دكريا دافت منجيمت واغ ستاهون سباثق  kWh 2225دافت منجيمتكن تنائ سباثق 
 بات 

 

 خومني يغربكوالييت  2.25ئمربيغك 

 ايبوكاخ خره  -4

 منجيمتكن تنائ ايف دكرانكن ايبو كاخ خره اياله منجادي باهن يغ ممفوثأي كوالييت ددامل      
ايبوكاخ خره ابن اكن مثكتكن كفانسن داري لوار بينأن ماسوق كداملث مثببكن الت ايركوديشني كورغ 

ماكن ايف سديكيت مك دغن سبب اين دافت مغورغكن كئونان تنائث دان دافت مغورغكن كرجث 
 الت ايركوديشني ترسبوت 

داف الت الت كفانسن سفاي دافت مغورغكن جتوان مغئوناكن ايبوكاخ خره اين تره  
 خارا يأيت   3فانس كلوار دسكليليغث ددامل بهائني لفسث هاوا فانس تربهائي كفدا 
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 (CONDUCTION)مغهرييتكن  هاوا فانس  . 2  

 (CONVECTION)ممباوأكن هاوا فانس . 2  

 ( RADIATION)مثيباركن هاوا فانس  . 3  

منجائ كفانسن دغن منئوناكن ايبوكاخ خره اداله مك سوسونن ترسبوت دافت   
 :سفرت برايكوت 

مغهرييتكن  هاوا فانس  اورات كاخ ترسبوت ادا حد مغهرييتكن فانس يغبئيتورنده . 2  
 سكالي دان روفاث يغ ليلق ايت مثببكن دافت منجائ هاوا فانس ماسوق

يبوكاخا ترسبوت مغوبهكن ممباوأكن هاوا فانس لوبغ اودارا يغرتدافت ددامل ايسي ا. 2  
 منجادي اودارا برهنيت برفوغسي سبائي مثكتكن فوسيغث اودارا فانس مثببكن دافت منجائ هاوا فانس 

مثيباركن هاوا فانس   دسببكن تالي داري ايبوكاخ يغ بردكنت ايت مثببكن اودارا . 3  
 منجادي همفري سام دغنث 

داري ايف اي  مميليقكي تاهف تاهن داري  ايبوكاخ خره فدا كبياسأنث تيدق دافت تاهن  
اوغسا سيل سيس  دان تيدق تاهن داري اودارا باسه دان داري برتوكول اودارا  522فانسث تألبيه داري 

 منجادي ايرباتو مك دغن دمكني اكن مغهيلغكن برفوغسيث افبيل دكنأي دغن ملت باسه 

 تاهنث دأتس كفانسن  اوكوران حد كواليتيث تله دتتفكن دأتس اوكوران تاهف  

(R-Value)  اياله برمقصود تاهف ككواسأنثددامل منجائ هاوا فانس يغ اكن اللوان الت ترسبوت سكرياث
ادا تاهف مناهن داري فانسث ساغت تيغئي مك  اي دافت منجائكن اودارا فانس يغأكن ماسوق داري 

ي لواربينأنث ترلبيه باثق جوئ سألين داري ايت دافت منجائ هاوا ديغني دداملث سفاي تيدق كلواردار
 بينأن فوال 

أدافون كوالييت يغتله داوجيكن سفاي دافت منخاري حد اوكوران كوالييت داري   
اياله سبائي كوالييت ددامل مغئوناث   ISO 8301:1991ايبوكاخ خره تله دأوجيث مغيكوت اوجني كوالييت 

وت دغن خارا انتوق منخاري اوكوران حد كوالييت ددامل دافت مناهن درجة فانس ددامل الت الت ترسب
كيت ملتقكن اودارا بربيذا دأنتارا كدوا بله سلفس ايت باروله كيت ممبوات اوكوران ماسوقث فانس 
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سفاي دافت منخاري اوكوران فانس مك بينأن يغتله بوبوهكن ايبوكاخ خره اين دافت مغورغكن كرجث 
 فراتوس 42-32الت ايركوديشني تورون سهيغئ مسفي 

ت مغئوناث عالمت بركوالييت تيغئي اياله ماللؤي سليديقكي ادافون شرط يغ اكن داف  
 m².k/W 2.25حد اوكوران تاهنث دأتس اوجني فانس مسيت سام اتوفون لبيه باثق داري 

م فرسئي دان بوكا  20سكرياث دلتقكن ايبوكاخ خره ترسبوت ددامل بيليقث يغ لواسث   
هاري مك اكن  322جم سالما  0سهاري  5الت ايركوديشني يغربكوالييت تيغئي يغدافت عالمت منرب 

ستاهون دكريا برمجله دافت جيمتكن واغ ستاهون   m².k/W 429.55دافت منجيمتكن تنائ سباثق 
 ات ب 2229سباثق 

 

 روفاث ايبوكاخ خره يغربكوالييت تيغئي سكالي 2.20ئمربيغك 

 (م ع ق ) عالمت يغدبريكن ترهداف الت الت يغ منوجنوقكن كواليتيث . 3

اياله برمقصوددافت ممواسكن  " كوالييت الت الت يغدبوات " م ع ق اياله كلمة يغ اصلث داري  
(  ص م ع ) ان يغ ممربي كوالييت الت الت يغدبوات يغتله دتتفكن اوليه فيهق كراجأن داري بد 2شرط 

يغتله دتتفكن اوليهث سفاي منجاديكن خارا سوسونن ترهداف فمبوات الت الت ترسبوت دأتس 
 اوكوران شرط يغتله دبريكن ايت سسواي دغن خارا مغئوناث دغن سباثق ممكن 

ل يغ منوجنوقكن بهوا الت  ددامل اوفخارا ممربي كوالييت ترسبوت فمربيث مسيت مغلواركن سيجي 
 3الت ترسبوت سوده دافت عالمت بركوالييت داري فيهق كراجأن تهاي سوده مغمبيل لغكه يغك 

دان سرتوسث اكن ممبوات اوجني  3يغدبيلغكن بهوا فيهق يغ ممربي جامينن اياله فيهق يغك  5بهائني يغك 
كيلغ ، كيلغ يغدبوات ، سرت جوئ ترهداف الت الت ترسبوت ، ممريقسا سيستيم كونرتول كوالييت 

ترسبوت دان سهيغئ دافت ممربي عالمت يغ منوجنوقكن  2مغاداكن فريقسأن دان توروت ليهت بارغ 
 دأتس كواليتيث 
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ادافون الت الت يغدافت دبري عالمت بركوالييت اياله مقصودث الت الت ترسبوت سوده لفس  
بهوا الت الت ترسبوت سوده بركوالييت  يغتله  داري اوجني دان مندافتكن فغإعرتافن داري ص م ع 

دتتفكن  سالمت  انتوق مغئوناث ، مماكيث ، ادا كوالييت ددامل كئونأنث دان بركوا لييت  مناسبة دغن هرئث 
تله ممربي ايذينن سفاي مغئوناكن عالمت  م ع ق دغن الت الت يغربألينن . سكارغ اين فيهق ص م ع 

 :رايكوت اين عالمت يأيت سبائي ب 5سباثق 

ترهداف الت . عالمت يغربكوالييت عمومث اياله دأنتارا عالمت يغتله دبريكن اوليه ص م ع   -2 
يغتله دتتفكن ايت مك فيهق فمبوات دافت ممينتأ رايوانث سفاي فيهق يغربكنأن  2الت يغتله ممنوهي شرط 

سفاي دافت ممبهارؤي (  عالمت كوالييت عمومث) دافت مغلواركن عالمت ترسبوت دغن سوكاريالث 
يغتله دتتفكن ايت دان منجامينكن ترهداف فغئوناث  2كوالييت الت  الت ترسبوت مغيكوت شرط 

اتوفون ممبليث بهوا الت الت ترسبوت سوده بركوالييت منجامينكن كسالمتنث دان سسواي هرئث سفرت 
 سبائيث  الت الت فمبينأن ، الت الت فجابت كرج ، الت الت ايف ايليقرتيق دان

 

 عالمت يغ منوجنوقكن كوالييت عمومث   2.25ئمربيغك 

عالمت كوالييت يغرتفقسا اياله دأنتارا عالمت منجامينكن الت الت يغ سسواي دغن اونداغ  -2 
دغن اين اكن دافت منجامينكن كسالمنت فغئوناث دان (  عالمت فقسأن ) كراجأن يغتله دتتفكن اوليهث 

 2يغ اكن تيمبولث ترهداف ايكونومي دان مشاركة عمومث دغن دأداكن اوندغ دافت مغيلقكن كبياسأن 
سفاي ممقسا فمبوات ، فغيدارث دان فنجوالث مسيت ممبوات ، ممباوأ ماسوق دان منجوالث هاث بارغ بارغ 

اتوفون الت الت يغ سوده مندافت جامينن بركواليتيث سهاج مك مسيت ادا عالمت فقسأن اين فدا 
الت ترسبوت سفاي منوجنوقكن بهوا بارغ ترسبوت سوده ترجامينث اوليه بدان كراجأن  كسلوروه الت

يغربكنأن سفرت ئيسيت أيف ، تالي ايف ، باالس ، صابون باسوه ، فأيت يف وس سي ، الت الت فرومهن 
 ، تويف كليدا دان سبائيث  2بسي ، بوتول ممادمكن ايف ، فرمأينن كانق 
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 أن كوالييت عالمت فقس 2.20ئمربيغك 

عالمت كوالييت هاث انتوق كسالمتنث سهاج  اياله دأنتارا عالمت يغ دبري جامينن ترهداف  -3 
الت الت يغفرلودافت كسالمتنث ددامل مغئوناث مك فيهق ص م ع  تله منتفكن شرط بركوالييت ترسبوت 

فت ممربي جامينن دغن خارا مليهتكن ترهداف كسالمتنث ددامل مغئوناكن الت الت ترسبوت سفاي دا
ترهداف فغئوناث بهوا الت الت ترسبوت سالمتث ددامل ئونأنث سفرت تاريقا ايف ايليقرتيق  سبائيث 

عالمت ترسبوت ادا جنيس فقسا دان ادا جوئ جنيس تيدق فقسا سكرياث جنيس فقسا مسيت دالكوكن 
ا داري فيهق فمبوا ت ، بركواليتيث يغتله دتتفكن انتوق الت الت  ترسبوت مسأد 2مغيكوت اونداغث 

 فغيدارماسوق دان فجوالث 

 

 عالمت كوالييت انتوق بهائني كسالمتنث سهاج 2.29ئمربيغك 

عالمت كوالييت  ئوناث انتوق بهائني عامل سكيرت اياله دأنتارا عالمت يغتله دبريكن دأتس  -4 
ددامل منجائكن عامل سكيرت سفرت دافت منجيمتكن  2الت الت اتوفون باهن باهن يغ ممفوثأي شرط 

شاركة ايردان تيدق منيمبول بهيا ددامل اغكاس اودارا  سفاي دافت منطرفكن كهيدوفن مأنسي ددامل م
منجادي لبيه بايك الئي دان دافت جائاث برسيه عامل سكيرتفدا عمومث ددامل نئارا كيت اين سفرت 

سبائيث عالمت اين جوئ أدا دوا  CFCالت الت اينجني باسوه جيمت اير ، فيت سجوق يغتيدق ئونا اوبة  
 2كوت اونداغث جنيس يأيت جنيس فقسا دان جنيس تيدق فقسا سكرياث جنيس فقسأن مسيت بوات مغي

 يغتله دكلواركن اوليه فيهق بركواس مسأدا ترهداف ممبواتث ، فغيدارث دان فجوالث 
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 انتوق بهائني منجائ عامل سكيرتعالمت كوالييت  2.29ئمربيغك 

عالمت كوالييت انتوق بهائني دافت ماسوق لكت داري مغئوناث بسي برانيغ ايف ايليقرتيق  -5 
اياله دأنتارا عالمت يغدئوناكن سفاي منجامينكن الت الت يغ سوده ممفوثأي كاليقكن دافت مماسوق 

فرالنت  دبهائني بسي برانيغ ايف ايليقرتيق اياله دبيالغكن بهوا منجادي الت الت يغدافت ئوناث دغن
اتوفون ئوناث سكالي دان تيدق ممربي كسن دأتس ايف ايليقرتيق اياله ترماسوق الت الت  2يغألين 

منرميا راديو دان الت الت دبهائني  -تكنولوجيا كومينيكاسي سفرت تليفون ، تليكوم ، الت هنرت
يس تيدق فقسا  كدقتوران  دان سبائيث عالمت ترسبوت اين ادا دوا جنيس يأيت جنيس فقسأن دان جن

سكرياث مغئوناجنيس فقسأن مك فيهق فمبوات ، فغيدار دان فجوال مسيت منجوال  الت الت ترسبوت 
 يغتله دتتفكن اوليه فيهق كراجأن مغيكوت كواليتيث ترسبوت  2اتوفون ممبواتث مسيت مغيكوت شرط 

 

 يف ايليقرتيق عالمت كوالييت انتوق بهائني مماسوقكن بسي برانيغ داري ا 2.32ئمربيغك 

 عالمت هيجاوان  -0 

عالمت هيجاوان ترسبوت اياله دأنتارا عالمت يغدبريكن ترهداف الت الت يغد تنتوكن   
دأتس كئونأنث دبهائني عامل سكيرت برمقصودث بهوا الت الت ترسبوت اتوفون فرخدمنت يغ ممربي كسن 

ربنديغن دغن الت الت يغدئوناث سام ترهداف عامل سكيرتلبيه سديكيت سكالي افبيل كيت ماري بوات ف
دغنث تتايف تله مغكلكن كواليتيث مغيكوت يغدتتفكن مك بوليه دليهت دسئي كئونأن اداكه الت 

ترسبوت مغئوناث باهن تنائ اتوفون ادا كلوارث اسف بهيا ترهداف اودارا دامل كأدأن يغ سسواي ددامل 
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ث سرتوسث ددامل فريغكت فراخوراتوفون فريغكت بواتث ، فريغكت فغاكوتن دان فريغكت كئونأن
ممبهارؤي كمبالي مسوال اتوفون بوليه دبيالغكن فداكسلوروهن فريغكت فروسيسث الت الت ترسبوت 

خدمنت تتايف تيدق  2اتوفون فربائي  2دغن كسلوروهنث مك الت الت دسيين اياله يغدمقصودكن بارغ 
هن  باهن ترسبوت اين أدا هوبوغن رافت دغن ترماسوق اوليه اوبت ، مكانن دان مينومن دسببكن با

كسالمنت دان كصيحاتن توبه بدان ددامل مماكنث مك عالمت هيجاوان ترسبوت اكن ساله ئوناث دان 
 ساله مقصودث 

انتوق ممينتأ  2سكارغ اين تله باثق الت الت يغتله مندافت فيليهن سفاي دافت مغلواركن شرط  
الت الت سفرت فليتا فلواوريسسني ، فيت سجوق ، خهيا ، الت  2كاليقكن عالمت هيجاوان بربائي 

 الت سريق دان سبائيث ( ايركوديشني ) ديغني اودارا 

 

 عالمت هيجاوان  2.32ئمربيغك  
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 باب يغك 

 منجائ تنائ بهائني فانس ددامل رومهتغئا

   كفنتيغن داري منجائ تنائ فانس  

ددامل رومهتغئا اتوفون بندار كباثقكن مريك مغئوناكن تنائ فانس انتوق مماسق مكانن اتو  
ممبوات ماسقكن يغ مسيت مغئوناكن ميثق انتوق منجادي باهن ددامل رومهتغئا كباثقكن ددامل كمفوغ 

سوك مغئوناكن هارم كايو دان كايوايف سبائي باهن ماسقكن تتايف جكلو رومه ايت ترلتق ددامل 
دان مغئوناكن فويوق  LPGرومه مغئوناكن ئاس فيرتوليام اتو ئاس منانق  فربنداران مك ستغه 

 اتودافور ايف ايليقرتيق 

هارم كايو ادا له لبه بأيك داري كايوايف كران مغلواركن اسف دان راخون لبه سديكيت درفداث  
دان مميليقكي كفانسن يغ لبيه تيغئي داري كايوايف ، هارم  حاصيلث  داري باكركايو دمتفت يغرتتوتوف 

م ترديري كمدين منغئلكن  هارم اتوفون توكوركابون ، ادافون جنيس كايوكايغ يغدافت ممبوات هار
دان هوتن تتايف تيدق دافت مغمبيل بوات  تردافت باثق ددامل بوكيت   داري جنيس فوهون كايو بسر

الت الت رومه هاوم يغدئونا ددامل ماسق اين فجوال اكن بوات دان بوبوه ددامل ئوني اتوبوبوه ددامل 
ن رعيت برمتبه باثق ستيف جالن سكارغ بيالغ جابريفالستيك ادا سديا منجوال دفاسران بياس دتفي 

تاهون مثببكن كايويغأدا دهوتغ بلوكرفون بركوراغن دان فايه دخاري دان ستغه هوتن سوده دجاديكن 
سبائي هوتن سيمفانن يغدالرغ اوليه فيهق كراجأن مغنأي فوتوغ اتوتباغ كايو مك دغن سبب اين ترفقسا 

ن هارم ترسبوت يغ مسكني هاري مساكني يغألين انتوق بوات مماسق سبائي مغئنتيك منخاري باهن 
سوسه دخاري ، تنائ ايف يغ موألي دئوناكن سبائي ئنتيث اتوفون يغ باثق دئوناكن سكارغ دكاواسن 

ئاس ايف اين اياله منحادي ساتوجنيس يغ حاصيل داريفدا  LPGبنداراياله ئاس ميثق  بندار دان سكيرتلوار
كيالغ سكت ميثق منته مك باهن سفرت اين افبيل دئوناث  خارا فروسيس ئاس طبيعي اتو ماسوق ددامل

مك اكن هابيس ساللو اتوفون يغدمناكن تنائ هابسن اتوفون تنائ فوسسيك ، سفاي تيدق اكن منيمبول 
ككوراغن تنتغ تنائ دان سفاي دافت منخاري جالن كلوارترسبوت ددامل ماس يغأكن داتغ ، كيت مسيت 

 بركوالييت دان مغئوناكن دغن دليهت كفدا منفعتث ترلبيه دهولو  مغوئوناكن دغن سربا جيمت خرمت

 منجائ تنائ انتوق كايوايف  2.3

كايوايف اياله فوتوغ كايو اتوفوخون كايو يغدئونا انتوق ممبوات باكرايف دغن تيدق ماللؤي  
 كباثقكن دكرت داري فدا فوهون( مثالهي باهن ايف يغالين سفرت هارم كايو )  2فروسيس اف 
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كايوسرت دمجاكريغ اتوفون دهيمفون داري هوجوغ كايوكريغ كران كايو ايف يغ كريغ لبيه موده انتوق 
باكردريفدا كايوباسه جنيس توال ، كايوايف اداله ساله ساتوجنيس باهن باكران يغرتالما سكالي يغدكنلي 

دغن دافت مغئنيت دغن اوليه مأنسي مسنجق زمان دهولو دان دكريا سبائي باهن ايف يغ فوليه كمبالي 
سنديريث افبيل فوكوء كايوترسبوت بسرسكالي الئي تتايف منجادي مسأله افبيل كفرلوان انتوق مغئونا 

باهن ايف لبيه باثق داري كتومبوهن فوكوء كايو دان سكارغ ادا جوئ مغمبيل كايوايف انتوق كئونأن 
وق ، ئونا انتوق باهن ماسق ددامل يغالين سفرت ئونا انتوق منجادي باهن باكران فانس موسيم سج

 مثدياكن ماكنن 

دافوركايوايف روفاث سفرت كاسوت كاكي كودا باهن باكران يغدفاكي اياله كايوايف سهاج  
سالين داري ايتو اداالئي ساتوروفا دافور يغ روفاث سام دغن دافوركايوايف اغلو   6.3سفرت ئمرب يغك 

جنيس اين دافت مغئوناكن كايوايف دان هارم اتوفون يغأدا سفرت مولوت كلوارتوبيق مك دافور
مأومغئونا يغمان سهاج فون بوليه اتوفون مغئوناث سكالي فون بوليه يأيت دافور سان سفرت ددامل 

خارا ممبوات دافوراين كالوسسواي دغن كايوايف مك اكن دافت منجيمت  6.2ئمربدباوه اين يغك 
 كايوايف ترسبوت 

 

 

 

 

 

 دافوركايوايف   ئمربيغك 
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 دافور هارم كايو 1.2ئمربيغك 

 منجيمت  انتوق  مغئونا دافوركايو  خارا 1.2.1 

باهن ايف دئونا اياله كايوايف مسيت مغئوناكن كايوايف يغ كريغ مغيلق داري (   
 مغئوناكن كايو باسه

 فرابوغ سبله أتسث  مسيت مناروهكن كايوايف ترسبوت دمتفت يغ كريغ ادا(   

افبيل سوده مماسق جك اداكايوايف يغلبيه الئي ددامل دافور مسيت كلواركن كايوايف (   
ترسبوت داري دافور دان كاموه دغن تانه سرت تيغئلكن كايوترسبوت سهيغئ سجوق دان مافوه مك 

 .سلفس ايت بوليه كيت مغئوناث مسوال الئي 

 منجائ تنائ انتوق دافورهارم  

ايت  اياله دافور يغدئوناكن ددامل مماسق   دافورهارم اتودافور اغلوسفرت ددامل ئمربيغك  
بياسث مغئونا هاث دافورهرئ موره ، موده  فدا كبياسأنث مك انتوق كئونأن كلوارئا اتوفون كداي 

اياله دافور مك "  ول" اياله ورن مريه دان كلمة  "  أغ " دبلي ،  كلمة اغلو اياله اصل داري بهاس خينا  
هيمفونن كلمة اغلو برمقصودث دافورمريه اتوفون دافوريغ دئوناكن كايوايف منجادي باهن باكرانث 

أدافون باهن بواتن دافوراين اياله مثروفأي بويوغ خيبق اير يغ روفاث تبل سكالي سرت دمتبهكن مولوتث 
سألين داري ايت دافور  اتن فويوق دغن تانه باكرسبله اتس تيئ توكور سفاي دافت مناهن داري كرب

اغلو دبواتث داري باهن سلوق مليق دسبله لوارث دبوكوس دغن بسي دان أدا لوبغ هاغني دسبله باوه دافور 
دان أدا فوال الت يغد لتق دأنتارا دافوردغن كوليت لوار اياله لوتيغ اتوفون فثكت تانه يغ روفاث بلوبغ بولت 

 سم  ور ترسبوت دان  تبلث لبيه كورغ بيالغنث مغيكوت روفا داف 
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 دافورهارم اتوفون دافورمماسق زمان دهولو اتوفون دافوراغلو يغ كبياسأن دئوناث سكارغ ئمربيغك 

 خارامغئونا دافورهارم اتوفون دافور اغلوسفاي دافت منجيمت خرمت    

 مسيت مميليهكن ئونا هارم يغ بركوالييت تيغئي (   

ممبوات ماسق سيف سديا سبلوم  منخادغكن بارغ مماسق ،  اواه رفه دان الت (   
مموألي خوخوه ايف الئي منجأوهكن داري منخوخوهكن ايف توغئوالما ماسث سبب اكن ممبازيركن 

 هارم 

ممبيليهكن دافور دان فريوق يغ سسواي دغن مجله ماسقكن ترسبوت دان جوئ ليهت (   
 يغ اكن دبوات ماسقث  ماسقكن  دأتس جنيس 

مسيت كاتقكن هارم سفاي سسواي دغن كئونأن دافور يأيت سكفيغ لبيه كورغ (   
 سم  -

 مسيت منجأوهكن داري بوبوه هارم فنوه دافورسهيغئ ليفه كلوار دافور(   

جاغن سام سكالي مغئوناكن هارم يغ ملت باسه كران سوسه هيغئف ايف دان ماكن (   
 ايف باثق

 هارم يغرتلكت دسارغ بواغ سفاي ممودهكن هيغئف ايف  مسيت ممربسيهكن دبو  (  

افبيل سوده داري مماسقكن ماكنن دان ادا تيغئل الئي هارم ددامل دافور جاغن سام (   
سكالي ممادمكن دغن ايرتتايف كلواركن هارم يغرببارا ايف ايت كمدين تاروهكن ددامل بكس يغدافت 

 فت مغمبيل ئوناث مسوال فدا كالي يغألينث فوالدتوتوف سفاي كيت دا
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سفاي دافت ( دافور سوفوراغلو ) توكركن مغئونا دافورجنيس يغربكوالييت تيغئي (   
 فراتوس  جك دبنديغكن دغن دافوراغلوبياسث   -منجيمتكن هارم ددامل ممبوات ماسقكن سهيغئ 

دافورمماسق كوالييت تيغئي اين سوده دبهارؤي ددامل نئارا تهاي مسنجق برفوهلن تاهون   
دان سكارغ تله ترسيربددامل برباف  (USAID)دولو دغن دافت سوكوغن دان بيمبيغن داري امريكا شركة 

وفون ات" سوفورأغلو  "  نئارا جريان كيت سفرت نئارا الوس دان كمبوديا  كادغكاال دفغئيلكن دافور 
دسببكن افبيل مغئوناث دافت منجيمتكن هارم ددامل بيالغن يغ " اورغ كاي " ستغهث دفغئيلكن دافور 

 اين  بئيتوباثق سكالي دان دافورترسبوت تاهنث دافت ئوناث الما سكالي سفرت ئمربيغك 

 

 

 

 

 (وغ كاي دافورسوفورأغلو اتودافورار) دافورمماسق كوالييت ترتيغئي سكالي   ئمربيغ 

 

 

 

 

 

 

 خونتوه بوغا ايف ددامل دافور مماسق بركوالييت ترتيغئي   ئمربيغك 

 قأده مغئوناث دافورمماسق بركوالييت ترتيغئي سكالي    
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كران روفاث يغتله دبوات سفاي اغني فانس دافت مموسيغكن سفنوهث دافوراين دبواتث   
بياس مولوت دافور يغ روفاث رنده سديكيت دداملث  ددامل روفاث تيدق ساغت تبل دان ريغن داري دافور

-اين موألي داري فريوق منرب  جنيس سفرت ددامل ئمربيغك  موده انتوق لتقكن فريوق يغ ادا 
سفاي دافت منجائاكن ايف ترسبوت تيدق ممباكرفروت فريوق ساللودان فوخوغ دافوريغ تيغئي   

سديكيت داري دافور مثببكن ككوراغن سديكيت سهاج داري هاوا فانس داري خارا مغئوناث 
فوريغ دافوربياس دان ددافورروفاث يغ تيغئي ايت اكن ممبواتكن اداث لوبغ دأنتارا فاتت فريوق دان بيبري دا

 -لوبغ انتوق بوبوه هارم يغ ممواتث سباثق  مثببكن هابيسث هاوا فانس دغن تيدق برفأيده اف 
جرام تله منخوكويف ددامل مماسق اتوفون ئوريغ ددامل ساتوماس دغن تيدق فايه متبهكن هارم ترسبوت 

ت تاهن داري درجة دان سارغ بواغ فون ساغ -دافورترسبوت ممربي كفانسنث سباثق 
 فانس دان لوبغ يغ هالوس دان بوجورايت ممودهكن هيسافن اغني دان اودارا 

 اين  روفا دافور يغربكوالييت ترتيغئي سكالي دان بأيك سكالي سفرت ئمربيغك    

 

 

 

 

 

 روفا دافوريغربكوالييت ترتيغئي سكالي  ئمربيغك 

ياله بأيك دسئي كئونأنث تاهن فانس دان بأيك دسئي ايكونومي دافوريغربكوالييت تيغئي يغ بايك   اين ا
دكتاكن بهوا افبيل سسوده مغئوناث دي دافت ممربي هاوا يغ ساغت فانس ، دافت منجيمتكن هارم دان 

دافت منخفتكن ماسقث مكانن اتوفون دافت مماسق بيالغن باثق جنيس ددامل ماسث يغ سام 
 :يليكي روفاث يغ فنتيغ سفرت برايكوت اين دافوريغربكوالييت تيغئي اين مسيت مم

 (بيبريدافورليخني تيدق بوخور) بيبري دافورمسيت سام راتا (   

مولوت دافورسبله دامل سيغيت سديكيت دان دامل سفاي دافت ملتقكن فريوق دامل (   
 جنيس بسرث  بربائي 
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تيدق منجادي سنغث   بيبريدافورتيغئي سديكيت داريفدا فريوق يغدلتق دأتسث سفاي(   
 كلواركن اغني فانس ددامل دافورايت 

سم دغن اداث لوبغ ترسبوت حاصيلث داري  لوبغ اغني كلوار تيدق لواس لبيه داري (   
 لتقكن فريوق دأتس دافور مثببكن ادا لوبغ يغدافت مغلواركن هاوا فانس كلوار 

تيدق دايسفكن اوليه دافورث  بنتوق دافورتيدق ساغت بسرتبل يغ مثببكن هاوا فانس(   
 كيلوجرام -سنديري مك دافوريغدئوناث ددامل رومهتغئ سكارغ اين جاغن برتث  لبيه داري 

سارغ بواغ مسيت ادا باثق لوبغ يغ هالوس ايت دان تبلث سارغ بواغ ترسبوت لبيه (   
اكن ددامل دافور كران اوداريغ سفاي دافت منيوفكن اغني مرات( سم  تبلث مسفي ) داري دافوربياس سباثق 

 برالري لفس سارغ بواغ تبل لبيه موده داري سارغ بواغ نيفيس 

دغن " دافورماس دولو " تله منوجنوقكن فربنديغنث دأنتارا كبأيكن دافور  كومل يغك   
افت د  دان كومل يغك  اتوفون يغد توجنوق ددامل ئمربيغك " دافوريغربكوالييت تيغئي سكارغ " 

ممبوات فربنديغن تنتغ كواليتيث دان جيمتث دأنتارا دافور اغلوددامل فاسران بياس دغن دافورسوفوراغلو 
 ترسبوت 

 "دافوريغربكوالييت تيغئي " دغن " دافورماس دولو" فربنديغن كوالييت دأنتارا دافور كومل يغك 

 دافوريغربكوالييت ترتيغئي سكالي دافورماس دولو
روفاث هالوس بوجوردبواتكن سسواي دغن .  ساغت بسربرتروفاث . 

 كاجني علمي
-داري منرب) جنيس   بوليه ملتقكن فريوق .  بوليه دلتقكن هاث ستغه جنيس فريوق سهاج. 

 ) 
فوخوغ دافورتيغئي دان بيبريدافورساغت دامل . 

 مثببكن كهيالغن  فانس يغ بئيتوباثق
ريدافورفون سأكن سام فوخون دافوريغ رنده بيب. 

 دغن دافورمثببكن كورغث هيلغ كفانسن ددامل دافور
لوبغ بوبوه هارم لواس بسر مثببكن مسيت بوبوه . 

 هارم دغن مجله يغ ساغت باثق
لوبغ بوبوه هارم يغ سسواي دغن خارا مماسق . 

 دستيف كالي 
 اهن تيدق موده روسقسارغ بواغ يغ روفاث تبل ت.  سارغ بواغ كادغ كادي موده روسق. 
لوبغ سارغ بواغ يغ روفاث لواس مثببكن . 

 ايسف اودارا تيدق بئيتوبأيكث
لوبغ سارغ بواغ يغ روفاث سفيق مثببكن ايسف . 

 اودارا لبيه بأيك 
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كورغ هيلغ كفانسنث دسببكن دافت مناروهكن .  مغهيلغكن كفانسنث يغ ساغت باثق. 
 فانس دغن بأيك 

 كوليت دافورتبل بركوالييت ملبت فونه .  دافورنيفيس موده فونه هنخوركولبت . 
 ممربي هاوا فانس يغ ساغت تيغئي.  ممربي هاوا فانس سديكيت سهاج. 

 ماس ئوناث بئيتوفنجغ سكالي.  ماس ئوناث بئيتوفينديق سهاج. 
مغئوناكن هارم يغ ساغت باثق ، .  

 مغهابسكن بيايث دويت باثق 
مغئوناكن هارمث سديكيت سهاج ، دافت . 

 منجيمتكن واغ فيتيس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "دافوريغربكوالييت تيغئي " دغن " دافورماس دولو" فربنديغن كوالييت دأنتارا دافور   ئمربيغك             

فربنديغن تنتغ كوالييت كئونأنث دان جيمت خرمت دأنتارا دافوراغلويغ بياس اداث ددامل  كومل يغك 
 فاسران دان دان دافور سوفوراغلو 
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 هرئ  جنيس دافور
 دافور

كوالييت 
 دافور

 (%) 

 مجله كئونأن هارم 
 دان هرئث ستاهون

 جيمت هارمث 
 ددامل ستاهون

 كيلوجرام
 

 بات
 

 كيلوجرام
 

 بات
 

 دافوراغلوبياس ددامل فاسران 
 دافورسوفوراغلو

- 
- 

 

 
 

  
 

2101.08 

 
- 

 
- 

 

 بات هرئ هارم دكرياث ساتوكيلو . : مالحظة 

 تيدق كريا دويت بوغا دان عمورماس ئوناث .     

دان خارا  مغئوناث ادا ددامل ( دافورسوفوراغلو ) ددامل بهائني ممبوات دافورمماسق يغربكوالييت تيغئي      
 (أ ) ملفريان بالكغ بوكواين  فدا 

 منجائ تنائ انتوق دافورئاس  

سبائي باهن باكران يغدبري نام ددامل  LPGدافورئاس يغدئوناكن ددامل رومه ايت مغئونا ئاس  
الما ددامل بومي اين  حاصيلث داري برمتبوغث باهن  LPGتنث اياله ئاس فيرتوليام خأير اتوفون ئاس فرسورا

افبيل بأوا ماسوقث ددامل بوتول ئاس يغ ادا تكنن يغ تيغئي دداملث مثببكن ئاس ترسبوت مروبه منجادي 
تيدق ادا بأون تتايف لبيه بندا خأيرلبيه ريغن داري ايرالئي افبيل كلواراسف منجادي ئاس تيدق برورنا ،

برت سديكيت داري اودارا مك سبب ايتله ئاس ترسبوت برفوسيغ دسبله باوه مك تله دمخفوركن دغن 
بأهوان سفاي افبيل بوتول ئاس ترسبوت بوخورموده دكتهؤي كران ئاس ايت ممفوثأي خأيرث موده 

بنتوق  ناكن ددامل بربائي بوخوركلوار سكارغ تله منجاديكن ئاس اين سبائي باهن باكران يغدئو
مسأدا ددامل فرومهن ، هوتيل ، ريستورن ، كداي مكانن سهيغئ دئوناكن ددامل كريتا فغاكوتن كران 

ئاس ترسبوت ممربي باهن كباكران يغ استيميوا ، هرئث تيدق بئيتوماهل لبيه الئي موده دبوبوه دافت 
ادا صفتث  LPGباهن مماسق ،ئاس مماسق  دجاديكن سبائي LPGمنجيمتكن ماس دان واغ فيتيس ، ئاس 

 : سبائي برايكوت اين 

تيدق ادا خهيا ، تيدق ادا بأهوان تتايف شركة فبوات تله متبه دداملث بأهوان سفاي سنغ دكتهؤي   -
 افبيل بوخور بوتول ئاس 
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تيدق بربهيا تتايف سكرياث افبيل بالكوكباكران يغ تيدق مسفرنا اكن (    LPG)بوتول ئاس مماسق  -
مغلواركن ئاس كابون مونوسايت  دان سكرياث جك ايسف ماسوق ددامل توبه بدان ددامل مجله يغ باثق 

ئاس ترسبوت اكن فرئي توكردمتفت اوكسيجني يغ كيت فرلوئوناث ددامل برثاوا سيهيغئ مثببكن كيت 
 فال سهيغئ ممباوا كفدا كماتني اخريث مراسأي فنيغ ك

ئندا  ) ليرت  ليرت دافت فخه منجادي اسف اير سباثق  خأير (   LPG )ئاس مماسق   -

بيالغن مواتن بوتول   % مك دغن سبب اين مسيت بوبوهث ددامل بوتول ئاس تيدق لبيه داري ( 
 ترسبوت سفاي ادا متفت لواغ انتوق ئاس ترسبوت فخه 

دان منجادي باهن ايف  C™ 1,900موده لكف ايف ادا راسا ايف يغ ساغت تيغئي لبيه كورغ   -
 يغرتبأيك سكالي سسواي انتوق كئونأنث يغفرلوكفدا درجه فانس تيغئي سفرت انتوق ممباكربسي 

 (ليرت   =كيلوجرام ) كيلوجرام   = 0.54(  LPG)ئاس مماسق   -

فدا بياسث ادا دواجنسي سهاج يأيت   LPGدافور ئاس يغدئوناكن ئاس مماسق   جنيس  
مك فدا كبياسأنث دئوناكن  دافورئاس ايتوميتيك اتوفون دافورئاس رومه سبائيمان ئمرب يغك 

ددامل فروسيس مماسق ددامل رومهث سهاج كران ممربي كقواتن فانس تيدق بئيتوقوات ساغت دان 
فدا كبياسأنث  ت تولقكن اغني ، دافور مغوات اتودافورفو سبائيمان ئمربيغك دافورئاس قوا

اتوفون يغ ممرلوكن درجه فانسث يغلبيه تيغئي سفاي خفت ممربي  دئوناكن ددامل اروسن مماسق يغ بسر
 ايف يغ تيغئي دان فانس 

 

 

 

 

 

 دافورئاس اوتوميتيك اتوفون دافورئاس رومه ئمربيغك 
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 دافورئاس مماسق  يغ قوات افيث  ئمربيغك 

 خارا مغئوناث انتوق منجيمت تنائ  

منجأوهي داري ملتقكن دافورئاس مماسق دمتفت يغ اغني برتيوف قوات كران ايف (   
 تيدق دافت ممباكر الت مماسق مثببكن هابسي ئاس باثق 

بيالغن دان مجله ماكنن ماسقكن ماكنن مسيت مميليه الت الت يغ سسواي دغن (   
ترسبوت كران سكريث جك بكس ممبوات ماسق ايت ساغت بسرمثببكن ملبت فانس دان مسيت ئونائاس 

 باثق 

الت الت يغدئونا  سنتياس ممربسيهكن جاغن تنيغئل سهيغئ نأيك كارت كران (   
 ايت اكن مثببكن تاهن ملبت فانس دان اكن ملبت ئلوئق هابيس ئاس باثق 

ن ساللوممبوك دافورئاس سبلوم داري مماسق كران مثببكن هابيس ئاس دغن حاغ(   
 تيدق برئونا فأدهث 

افبيل ئوناث دافورئاس فرلوممرهاتيكن خهيا ايف ترسبوت اداكه ورناث بريو مك (   
سكريا ورناث بريو ايت اداله تندا بهوا ايف تله باكرددامل كأدأنث يغ سسواي سكالي مثببكن كباكران 

 وت مسفرنا دان ممربي كفانسن يغ بئيتوقوات سكالي ترسب

سنتياس ممبوات كربسيهن كفال دافور كران جك لوبغ سومت مثببكن دافورتيدق (   
 فانس مسيت مغئوناكن ماس يغ ساغت فنجغ ددامل مماسق دان ئونائاس فون باثق
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كس مسيت مميليهكن كفال دافوريغ سسواي دغن بكس كران سكريا ث مغئونا ب(   
 يغلبيه هالوس داري كفالئاس اكن ممبازيركن ئاس دغن تيدق برفأده 

سفاي تيدق ترلكتث تاهيء بسي كران مثببكن خفتث فانس دان  ممربسيهكن بكس (   
 ماسقكن فون خفت ماسق سرت دافت منحيمتكن تيائ ئاس 

ايرئلوئق مسيت مغهيلغكن لوموت ددامل بوبول أيرفانس كران اي اكن مثببكن ملبتث (   
 -سرت ممبوات كربسيهن دلوبغ كفال دافور سفاي تيدق سومت اكن ممودهكن كلواركن ايف يغربورنا بريو

 بوتريسرت يغ قواتث درجه فانسث

ممبوات كربسيهن لوبغ دكفال دافور سفاي تيدق سومت سفاي دافت ايف (   
 بوتريسرت يغ قوات فانسث  –كلواربرورنا بريو 

ئوناث بوتول ئاس يغربكوالييت تيغئي سكالي يغتله دأكوي اوليه فيهق مسيت مميليه (   
 ( م ع ك ) كراجأن 

لتقكن بوتول ئاس برديري دمتفت يغ سام الئي ئائه دان فدا متفت كريغ دان (   
 موده اغني برسالني 

 ميرت - لتقكن بوتول ئاس بيار جأوه داري دافورث سباثق (   

افبيل سسوده ممبوات ماسق ساللوتوتوف ايبودكفال بوتول ئاس ترلبيه دهولو (   
 كمدين باروله توتوف دكفال دافورئاس 

توكر مماكي دافورئاس يغتله مندافت جامينن تنتغ كواليتيث داري فيهق يغربكواس (   
فراتوس داري  اثق اكن دافت منجيمتكن ئاس سب(  ئمربيغك ) يغ ادا تيفيك عالمت ددامل ئمرب

 مغئونا دافورئاس يغ تيدق ادا عالمت ترسبوت اين 
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 دافورئاس يغربكوالييت تيغئي  1.18ئمربيغك 

توكرمماكي دافورئاس كفال اينفاريت مك بنتوق روفا لوارث دافوراينفاريت اين ( 16  
دغن درجة فانس ايت تتايف اداله بلوبغ دبوات داري باهن سرياميك يغ تاهن دغن فانس دان فادت سكالي 

مك عموربوليه ئوناث لبيه ( روفاث نيفيس ) دغن كران روفاث يغربلوبغ دان ئوناث باهن سرياميك ترسبوت 
تاهون سهاج حك مغئوناث  1-2فينديق سديكيت داري دافوربياس فدا كبياسأنث بوليه دئوناث سالما 

   ”7 ”6 ”5داري  قداربسر كفال دافوراينفاريت اين مسنجق 1دغن برسوغئوه 

بنتوق ورنا ايف كران دافوراينفاريت خاراث اداله سروب ئاس يأيت ئاس اكن ماسوق   
ددامل كفال دافوربركوروغ دسيتوكمدين باروله كلوارسديكيت دمي سديكيت مغيكوت لوبغث مك دغن 

سبب ايتله ايف اينفاريت ساغت هالوس اتوفون تيدق منفق فدا ماتث سفرت دافوربياس تتايف ممربي كقواتن 
س يغ ساغت قوات بوليه مرندهكن تاهق كفانسنث تيدق سام دغن دافوربياس يغألين سآلين داري ايت فان

مثببكن دافورئاس (  1.11سبائيمان ئمربث يغك ) دغن كران خارا ماكن ئاسث داري سروب سهاج 
 فراتوس  08-18اينفاريت دافت منجيمتكن ئاس سباثق 

 

 

 

 

 افورئاس دان كفال دافورئاس اينفاريت ورنا ايف دأتس كفال د ئمربيغك 

 منجيمتكن ئاس دغن مغئوناكن تودوغ كفال دافورئاس يغربكوالييت تيغئي   

فدا كبياسأنث ددامل مماسقكن مكانن سكارغ تله مغئوناكن ئاس ددامل مماسقث دان ددامل  
دامل مماسقكن ترسبوت مماسقكن ستيف كالي ايت مسيت مغئوناث ئاس ددامل مجله يغ ساغت باثق دان د

اكن مغهابسكن تنائ فانسث دان سكرياث حك كيت مأوخفت ماسق ماكنن ترسبوت كيت مسيت 
مغئوناكن ئاس لبيه  باثق داري بياسث اكن مثببكن كئونأن ئاس فون باثق ايكوتث دان جوئ كادغ كاال 

فانس كلوارداري دافور داري سبب متفت مماسق ايت سفرت اداث اغني رخنع اغني ايت اكن منيوفكن ايف 
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مثببكن هيلغث فانس دان ملبت ماسق ماكنن ترسبوت تتايف سكرياث كيت ادا مغئوناكن تودوغث 
 :يغربكوالييت تيغئي اكن مندافت كبأيكن سفرت برايكوت اين 

دافت مغوالكن اغني يغ اكن منيوفكن ايف دسكليليغث يأيت دافت مغورغكن هيلغث    -
 فانسن ايف 

 ورغكن مجله ئوناث ئاس بوليه مغ   -

 مثببكن بكس مماسق دافت كفانسن يغ مسفرنا دان خفت ماسق مكانن   -

 دافت مغورغكن ببانن بايران هرئ ئاس    -

 دافت ممنجغكن ماس ئوناث بوتول ئاس ترسبوت   -

دغن خاراث يغ ساغت موده سكالي يأيت مغمبيلكن تودوغ دافورئاس يغربكوالييت   
تيغئي ايت كمدين لتقكن دأتس كفال دافورئاس يغ دسدياكن انتوق ممبوات مماسق دان باوأبكس انتوق 

مماسق ايت سفرت فريوق اتوفون كولي ئوريغ سرت لتقكن دأتس تودوغ كفال ئاس يغربكوالييت تيغئي 
ترسبوت كمدين باروله بوكا بوكاكن ئاس  دافت منجادي سبائي متفت لتق بكس مك اي اكن 

 اين  مغيكوت كهندقث فانس اتوفون كورغ فانس سفرت ئمرب يغك 

 

 

 تودوغ دافور ئاس يغربكوالييت تيغئي دان خونتوه مغئوناث  ئمربيغك 

 متكن فغئوناثخارا ممريقسا سكرياث بوخوركلوار ئاس سفاي مثال   

سفاي دافت مغورغكن هيلغث ئاس دغن تيدق برمنفعة دان مغورغكن فلواغ انتوق هيغئف ايف  
افبيل ترجادي بوخورث بوتول ئاس كيت مسيت ممريقساكن ئاس ترسبوت اداكه بوخوراتوفون تيدق دغن 
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ول ئاس دان مغئوناكن ايرصابون ئوسق دبوتول ئاس اتوفون دمان سهاج سفرت دبوتريبوك ، دبوك بوت
توتوفث دان دتالي ئاس سكرياث تردافت اغني كلومبوغ صابون ترسبوت تله منوجنوقكن بهوا ئاس ايت 

سوده بوخور مك افبيل بوخورجاغن سام سكالي كيت بوك اتوفون توتوف سوويس فليتا ايليقرتيق اتوفون 
كلوارث ايف ممباكرمك كيت سئاال روفا يغ اكن مثببكن اداث ايف كران بوليه جادي اكن ملتوف اتوفون 

هاث سئرا توتوف دبوتول ئاس دان ددافورئاس سرت بوك سئل فيتودان فيتو جنديرا سفاي اغني دافت 
منيوفكن ئاس ترسبوت كلواراتوفون مغئوناكن كيفس اغني انتوق سيوفكن ئاس ترسبوت سلفس ايت 

بوخورث دبوتول ئاس سئراله  سئرا كيت منخاري فوخنا اتوفون لوبغ بوخور ترسبوت حك مندافيت بهوا
ممباوأ كلوار كتمفت لواس دان جاغن سام سكالي ممبوات اف اف يغ مثببكن تيمبولث ايف ددامل كاواسن 

ترسبوت دان مماليغكن  بوتول ئاس سفاي لوبغ بوخورايت دسله أتس سفاي دافت مغيلقكن كلوارث 
داي سفاي دافت ممبأيكيث دغن سئرا ئاس دان سئرا ممربي تاهو كفدا فيهق بركوالس اتوفون فيهق ك

سكرياث حك تيمبول حوئ ايف دان ممباكرث بوتول ئاس اتوفون دافورئاس فدا فرموألنث هندقله كيت 
ايغت دان توتوفكن بوتول ئاس ترسبوت دان سكرياث تيدق دافت منوتوفيث كيت خوخوردغن 

الت بومبا دان ملفسكن دأتس ايف يغ ايربريقوات دمتفت باكرث ترسبوت سفاي فادم ايف اتوفون مغئوناكن 
 سدغ ثاال ايت كمدين باروله كيت منوتوف دبوتول ئاس ساللو

( م ع ك) كيت مسيت مميليه ئوناكن بوتول ئاس يغربكوالييت يغد جامينكن اوليه فيهق كراجأن  
سفاي كيت مراسا سنغ هاتي دان مميليقكي كسالمنت يغرتجامني سفرت مان بوتول ئاس يغتله دافت 

  سبائيمان ئمربث يغك  .มอกجامينن دان ادا ث عالمت تيفيك 

 

 

 

 

 

 

 يغتله دافت عالمت جامينن كواليت وتولخونتوه ب ئمربيغك 
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   باب   
 فنجيمنت تنائا تيكنولوجي بيدغ تنائامسبيلن دامل اوسها

 كفنتيغن تيكنولوجي بيدغ تنائامسبيلن 1.4
ممباوا كفدا كريسيس دبيدغ تنائا مسألة يغ أمت فنتيغ دفريغكت دنيا دان متفنت يغ         

ممئوناكن بيايا يغ باثق اونتوق منخاري يغ بارودامل فروسيس تنائا نئارايغربكممفوان دبيدغ تيكنولوجي 
منجادي سوات فركارا يغ  تيكنولوجي بيدغ تنائامسبيلن ,يغ دافت مغئنيكن تنائا طبيعة يغ اكن هابيس 

, مناريق اوليه فغكاجي بيدغ تنائا سلوروه دنياكران أي مروفاكن تنائا يغ برسيه تيدق مغئغئوكن أودارا
سألين ايت دامل , دغن ايت سسواي اونتوق مغورغكن ئيس دامل أودارا يغ مثببكن منجادي دنيافانس 

أغني أير , رحددان ترباتس سفرت خهيا متهاري فروسيس تنائا مسبيلن مغئوناكن سومرب يغ طبيعة تيدق ت
 سألينثدان 

اوليه ايت ,  بركوالييتسكارغ نئري تهاي مغئونا تنائا أمت باثق دان مغئونا تنائا تيدق يغ  
ايسي تاجوق اين اكن فافركن تيكنولوجي دامل منجائا تنائا ماللوي تنائا مسبيلن يغ سسواي اونتوق 

تيغئي سرت دافت ئونادامل ماس يغ بركواليتيايغ موده دان هرئا موره دان مغئونا اوليه اورغ كمفوغ خار
تيكنولوجي اكن بنتغ اين ,  الم سفاي اورغ كمفوغ دافت مغئوناكنث دان دافت خرمت فمبلنجأن مريك

 :اياله تيكنولوجي تنائا مسبيلن برايكوت
 )Cell Solar(ماللؤي سوالر سيل  ايليقرتيقفروسيس  1. 2
مروفاكن سوات ألة ريكأن ايليكرتونيك  يغ مغوبه درفدا تنائاخهيا  )Cell) Solarسوالر سيل   

متهاري كفدا تنائا ايليكرتونيك دغن مغئوناكن باهن سيليكهون هرئاث موره دان موده دخاري  ماللوي 
وت برسنتوه دغن ايت افبيل فافنن ترسب,فروسيس  ساينس اونتوق فروسيس منجادي فافنن برسيه يغ نيفيس 

دامل  (Electron)أي اكن فينده تنائا كفدا ايليكرتون مك  (Proton)دغن خهيا متهاري حاصيلله فروتون 
 (Atom)باهن ايت سهيغئا حاصيل تنائا يغ ممفو اونتوق مغأسيغكن ديري دري كقواتن ايسفن اوليه أتوم 

  ايليقرتيقاق ئنف فوسيغنث اكن حاصيل اوليه ايت افبيل ايليكرتون برئر, دان برئراق دغن سخارا بيبس 
متهاري دايا كممفوان خهيامتهاري ددافيت بهوا خهيادرفدا  ايليقرتيقافبيل سليديكي تنتغ خارا فروسيس 

يغ  ايليقرتيقاونتوق فروسيس متهاري خهيادوقتو سياغ هاري يغ سالرس دغن مغئونا  ايليقرتيقفروسيس 
 دسياغ هاري ايليقرتيقمنجادي خارا سلسي مسألة ككوراغن تنائا 

 وات اتو 10000مرت فرسئي  اكن حاصيل تنائا  متهاري يغ ممربي سينران كعامل دنيا خهياتنائا 
مرت فرسئي كيت اكن  هاري  يغربمقصود دامل سهاري جارق  \مرتفرسئي  \جم \كيلووات 4-5

 15متهاري ممفوفروسيس تنائا خهياكالو تنائا,  جم5-4لووات سالم كي 1متهاري خهياحاصيل  تنائا
وات اتو  150 ايليقرتيقمرت فرسئي ممفوفروسيس تنائا متهاري مثيناري جارق خهيافراتوس برارتي تنائا
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هاري  دان مغيكوت كاجني بربنديغن ساتو هاري نئري تهاي  \مرتفرسئي  \جم \كيلووات 750-600
دغن , بهكن دامل جغكأن اكن ماكني برمتبه, هاري \جم \جوتا كيلووات  250 ايليقرتيقفرلو كفدا تنائا

 0.3سباثق  ايليقرتيقنئارا تهاي ممفوفروسيس تنائا) كيلومرت فرسئي   1500ايت كالو كيت مميليكي تانه 
 (4.1مغيكوت ئمربك )باهن سوالر   (فراتوس سوده منخوكويف كفرلوان رعية سلوروه نئا را

 
 

 سوالرئمرب باهن  4.1
سيل , دامل ممبوات سيل خهيا متهاري منجادي برفافن اونتوق كئونأن دامل رومه ايت 

دبهائني دفن ممفوثاي خرمني يغ برفافن يغ برمخفوران دغن بسي رنده يغ برصفة دافت خهيا اللوي دغن 
كران سنتياس دامل موده سرت منجادي سبائي فمبيال فافنن سيل يغ مسيت منجائا كلمبفن يغ تيغئي 

اوليه ايت دامل ممبنتوقث فرلو كفدا باهن يغ كوكوه دان منجائا كلمبفن ,كفانسن متهاري برفنجغن ماس 
سفاي منجائا فافنن سيل دبهائني أتس يغ فرلو ممبوات  (Eva)يغ بأيك سفرت سيليكهون دان اي وي اي 

دياكن يغ منخوكويف  يغ دافت مغئنتيث نامون كادغ كاال تيدق فرلو كالوله د س, دغن باهن يغ كوكوه 
 .دغن ايت فافنن سيل فافن يغ نيفيس يغ موده دامل فماسغن, جوئا 
 خارا كرجا سوالر   1.2.4

فركرجأن سوالر اداله سوات فروسيس دغن مغوبه تنائاخهيا متهاري كفدا تنائا                   
سرت ادا تنائا برمتفوه دغن باهن  ايليقرتيقايليرتيك دغن سخارا لنسوغ افبيل خهيا مغوبه منجادي ئلومبغ 

ايغ حاصيل درفدا تنائ, ماسيغ حاصيلله تنائا –دغن ايت ماسيغ  (Semiconductor)سيمي كهونديتور 
يغمان تنائا , يغ دافت ئونا فاكي  (Semiconductor)دامل كهونديتور  ايليقرتيقخهيا ممباواكفدا برئرق 

فافن خهيا "باثق سيل برمسبوغن  يغربنام  –اين ساتوسيل نياليث ساغت رنده  اوليه ايت فرلو كفدا باثق 
 ( Solar Module (   اتو ( Solar Module   (" متهاري
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 خريي دان عناصر فنتيغ سوالر  -خريي 1.2.2
سوالر اداله عنصر فنتيغ يغ ممربي فرانن دامل كرجا دان خارائونا دستيف متفت يغ ألينن سرت دامل ممربي 

 :كريأن سيستم اتوكريأن بيالغن مجلة سوالر اونتوق ئونا دستيف متفت برايكوت 
 كأماتن خهيا.  4
برسالرس دغن كأماتن خهيا يغربمقصود افبيل كأماتن ( Current) ايليقرتيقكواس         

وقت يغ سام وولتتون تيدق برسالرس دغن كأماتن خهيا ,فون ايكوت تيغئي  ايليقرتيقخهيا تيغئي كواس 
دامل اوكوران يغ بركوالييت كأماتن خهيا يأيت كأماتن خهيا يغداوكور دموكابومي دامل خواخا يغ ,

يغمان كأماتن , ورايرألوت يغ متهاري برسرجنغ دغن موكابومي سدرهان يغ تنفا أواغ دان اوك
   AM1.5 (Air Mass 1.5)مرتفرسئي برسام دغن\وات  1000سنتمرتفرسئي اتو \ملوات 100 خهيابرمجلة 

 75كأماتن خهيا برسام , درجة سودوت دغن بومي  60دان جك خهيامتهاري سودوت تفت 
   2AM مرتفرسئي يغربسام دغن \وات  750سنتمرتفرسئي اتو\ملوات

يغ منجادي اوكوران كوالييت دامل مغوكوركممفوان  AM1.5ادافون فافنن سيل خهيا متهاري بياسث ئونا 
 .فافنن ايت

 سوهو.  2
دامل حال ايت ,تيدق برسالرس دغن سوهويغ ساللو بروبه  (Current) ايليقرتيقكواس      

دان فافنن  % 0.5يغ برمتبه ممباوا كفدا وولت كورغ  1°فوراتا ث ستيف ,وولت اكن رنده افبيل سوهو فانس 
سفرت افبيل دتتفكن سوالر يغ ليرت وولت   c°25سيل خهيامتهاري يغ بركوالييت بياسث دتتفكن سوهو 

مقصودث وولت يغ دترميا   c°25وولت  دسوهو  21 (  c ° V  اتو c Open Circuit Voltage)دتوتوف  
وولت   دان سوهو  21برمسأن دغن    c°25دسوهو  ايليقرتيقدرفدا سوالر افبيل بلوم برمسبوغ دغن ألة 

( x c°5%  0.5)  % 2.5ممباوا كفدا وولت سوالر بركورغ   c°30 خونتوهث سوهو  c°25ملبيهي درفدا 
 - وولت   21)وولت  20.475هاث لبيه ( x %2.5 وولت   21)وولت  0.525ارتيث وولت سوالر اكن بركورغ 

كسيمفولنث افبيل سوهوبرمتبه وولت اكن بركورغ يغ ممباواكفدا وولت ترتيغئي سيل خهيا ( وولت 0.525
 متهاري ماكني بركورغ جزئا

دري فمرهاتني دأتس سبلوم فغئونا اكن مغئونا سوالر  ترلبيه دهولو اي فرلواولغ كاجي تنتغ   
ترتوليس دفافنن سيل ايت افكه يغ كوالييت اتو تيدق  اتوفون اداكه كوالييت دسئي  خريي يغ–خريي 

 1200وات اينتينسييت خهيا   80ترتيغئي  ايليقرتيقفغوكوران ممفوثإي فربيذأن  خونتوهث ترتوليس كواس 
وات   75ترتيغئي  ايليقرتيقادافون ساتوجنيس يغ ألين ترتوليس كواس   c°25وات فر مرتفرسئي دسوهو 

  80ترتيغئي  ايليقرتيقددافيت يغ خاتت كواس ,  c°25وات فر مرتفرسئي دسوهو  1000اينتينسييت خهيا 
 دغن ايت بائي فغئونا فرلوله ممربي فرهاتني دامل مميليهث, لبيه رنده ايليقرتيقممربي كواس  وات
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  درفدا سوالر ايليقرتيقكإستيميوأن يغ فنتيغ دامل فمبواتن  1.2.4
درفدا سوالر تتف بربيذا درفدا تيكنولوجي تنائا مسبيلن جنيس ألين سفرت  ايليقرتيقدامل فمبواتن            

 :برايكوت 
 ممباواكفدا تيدق ادا سبارغ سوارا ئغئوان مساس منجالين كرجا تيدق ادا سبارغ ألة برئرق  .1
 تيدق حاصيل كراخونن يغ تروق ايليقرتيقدامل فمبواتن  .2
 غئرأنث امت سنغ دان مودهفثل .3
 تيغئي بركوالييت .4
 دافت فروسيس يغ برألينن جنيس دان بيالغن يغ باثق .5
 نامون كورغ خهيامتهاري  ايليقرتيقسنتياس دافت فروسيس  .6
 فغئونأن خهيا متهاري سخارا فرخوما دان تيدق ترباتس .7
 بوكيت دان داغكاساواندستيف متفت ماوفون دفوالو ألوتن  ايليقرتيقدافت فروسيس  .8
 سخارا لغسوغ دان موده دامل كئونأن ايليقرتيقدافت تنائا  .9

 
 ماللوي سوالر ايليقرتيقألة كلغكفن دامل فروسيس  1.2.1  

-On) دان  (Off-Grid)ريك سوالر ايليقرتيقبهائني أوتام يإيت سيستم  2سوالرممبهائيكن كفدا            

Grid)  نامون خارامماسغ دان فغئونأن سيستم  , اين باثق بربيذا دوا سيستم–يغمان كدوا(Off-Grid)  اياله
يغ أصل ادافون  ايليقرتيقاي دافت ممربي تنائا دان كرجا دغن سنديرين تيدق فرلو برمسبوغ دغن سيستم 

  (On-Grid)سيستم 
سخارا لغسوغ يغ سسواي دغن سيستم يغ بسر دامل  ايليقرتيقفرلو كفدا برمسبوغ دغن سيستم              

 ايليقرتيقيغ أصل اتو سفاي منجوال كفدا ملبائا  ايليقرتيقكفدا سيستم  ايليقرتيقكفرلوان مغيدار

 :يأيت, بهائني  3ممفوثإي ألة كلغكفن اوتام  (Off-Grid)ريك سوالر ايليقرتيقسيستم          
 فافن سوالر  .1
 ايليقرتيقفغاول فغخاس  .  2
 (Battery)برتي   .3

ريك سوالر ادا ايليقرتيقدامل مماسغ كئونأن سيستم , بهائني ايت  3سألين درفدا ألة كلغكفن اوتام           
سيستم أماران تنائا , خينرييرت,اينويرت , ألة متبهن ألين اونتوق مماسغ دان كفرلوان فغئونا سفرت بريكر
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ادافون ألة , دامل فغئونأن يغ لبيه تيغئي  بركوالييتث  يغمان أي دافت منمبه دامل برتي دان سبائي ايليقرتيق
 :ماسيغ يغ جلس سخارابرايكوت -كلغكفن اوتام اين ادا توئس كرجا ماسيغ

 فافن سوالر  .4
دماس سكارغ فافن سوالرادا باثق جنيس دان باثق فريغكت ترهنيت كفدا فغئونا دامل مميليهث  

, وولت 12وات دان وولت  40خونتوهث فافن سوالر , دان وولت ايليقرتيقتراوتام دسئي ككواتن 
دفافن سوالر اكن برهوبوغ سخارالغسوغ دغن خارا مماسغ كسمواث  مغيكوت  ايليقرتيقماللوي وولت 

    4.2مرب ك ئ
 

 
 
 
 
 
 

 فافن سوالر  4.2ك يغئمرب 
 ايليقرتيقفغاول فغخاس  . 2

اياله منرميا تنائاسوالريغ مماسوقي دغن مغاول ككواتن  ايليقرتيقتوئس اوتام فغاول فغخاس     
سألين ايت كباثقكن فغاول فغخاس , ايليقرتيقسفاي هنرتكفدا برتي اونتوق منمبه ككواتن  ايليقرتيق

اونتوق دئونا يغ ممباوا كفدا موده مماسغ دان هاث ئونا ألة  ايليقرتيقدافت مغاول فغيداران  ايليقرتيق
دامل  ايليقرتيقيغ ممفوثإي ألة فافران اونتوق ممافركن تاهف ككواتن  ايليقرتيقساتوسهاج دان باثق فغخاس 

دافت  ايليقرتيقسكارغ فغاول فغخاس , يغ مغالري درفدا فافن سوالر بوليه دئونافول ايليقرتيقبرتي دان 
برفوغسي أمت تيغئي مسنجق يغ دافت كرجا أساس سهيغئا يغ دافت كرجا برايستيموا ألين الئي 

مروفاكن ألة اونتوق منخاري تيتيق كسإميبغن دامل  MPPT (Maximum Power Point Tracking) سفرت
سباثق ممكن دستيف ماس دان سباقث ممكن دافت مغورغكن كئونأن تنائا اتوموديل  ايليقرتيقفرسيس 

بارويغ دافت كرجاسام دغن برتي ايرسرت دافت مرغسغ مود برتي سخارا فرسنديرين سألين ايت دافت 
ئمرب ك , منجامينكن كئونأن برتي أير ماكني الم ماسث اتوفون دافت كرجاسام دغن تنائا أغني دان ألينث

  ايليقرتيقفغاول فغخاس : 4.3
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 ايليقرتيقفغاول فغخاس   4.3ئمرب ك   

 (Battery)برتي   .4
درفدا تنائا سوالر ايت اكن دجاديكن سومرب فغهيمفونن تنائا  ايليقرتيقبرتي دامل سيستم فروسيس          

تنائا يغ دفراوليهي اكن يأيت افبيل سيستم اين منرميا خهيامتهاري  (Off-Grid)كتيك ماو مماسغكن سيستم 
 12افبيل دفيليه ئونا سيستم تنائا تكانن دتاهف, دكاولكن اوليه فغاول ستله ايت اكن دهيمفون  دامل برتي

وولت سألين ايت مستيله مميليه فافن سوالر يغ برسفاتوتن برتي جوئا فرلوكفدا تنائا تكانن يغ  48, 24,
 .مناسبة جوئا

ادافون ,درفدا تنائا سوالر دافت فيليه برباف جنيس ايليقرتيقجنيس برتي يغئونا دامل فروسيس            
مروفاكن برتي اير يغ كباثقكنث  (Acid-plumbum)فلمبم  -جنيس يغ ساللودجومفااياله برتي موديل أسيد

ث تيغئي دامل ماس يغ  ايليقرتيقيغمان كإيستيميوأنث سسواي دغن هرئا دان فغيداران , ئونادغن كريتا
( يغ تيغئي دامل ماس يغ سيغكت سهاج ايليقرتيقخونتوه وقت منجالين اينجني كريتا فرلوكفدا )سيكت 

 % 5تتايف كعيبنث اياله تيدق سسواي دغن كرجايغ برات برفنجغن  بياسث برتي جنيس اين مغئونا هاث 
ن اكن خفت روسق سألين ايت جك تيدق خاس درفدا ايسي كندوغث سهاج جك ئونا ملبيهي درفدا اي

ماس يغ فنجغ اتو تيدق مغاول تهف كفكنت باهن كيميا دامل برتي ممباواكفدا خفت روسقجوئا  ايليقرتيق
سألين ايت فرلوكفدا فمرغسغن دمي منجائا تهف كفانسن باهن كيميا دان منجائا فغالريان باهن كيميا 

خريي يغ سام تتايف -ي كريغ دان برتي جيل يغ ممفوثإي خرييدامل برتي دان سألين ايت ادا جنيس برت
 فغئوناث تيدق اكن ريساوتنتغ باهن كيميا الئي

درفدا تنائا سوالر كباثقكن فغئونا برتي موديل  ايليقرتيقتتايف سكارغ اين فماسغن سيستم فروسيس          
, ان كبأيقكنث جغكا ماس يغ المبرمتبه رامي  كر (Deep Cycle)جنيس  (Acid-plumbum)فلمبم  -أسيد

اتو لبيه  % 50اين دريكا دافت مغواسإي تنائادامل برتي  (Deep Cycle)برتي جنيس ,نامون هرئاث ماهل
درفدا تنائا سوالر ممرلوكفدا تنائا دوقت  ايليقرتيقتتايف سيستم فروسيس , باثق درفداايت دغن تنفا روسق
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اوليه ايت كموغكينن بسر اونتوق , دوقت سياغ هاريمامل بيالغن يغ باثق دان مسيت خاس برتي 
 5.4ئمرب ك , دان برتي جنيس كريغ  (Acid-plumbum)فلمبم  -مغلواركن تنائا درفدا برتي موديل أسيد

 
دان برتي جنيس كريغ (Acid-plumbum)فلمبم   -برتي موديل أسيد :  4.4ئمرب ك 

 (Power inverter)فوورانواتر   .1  
اروس تروس كفدا سويس  ايليقرتيقاتو ألة مثوغسغ كواس   4.5فوورانواترمغيكوت ئمرب ك        

درفدا تنائا سوالر دغن مغوبهكن وولت  ايليقرتيقكواس يغ منجادي ألة مسبيلن بائي سيستم فروسيس 
م يغ ئونادامل رومه كران سيست ايليقرتيقوولت سجنيس دغن  220درفدا برتي كفدا سويس كواس 

اوليه ايت وولت يغ كلوارممفوثإي تنائا تكاننث سام دغن ,تنائا سوالر اكن كرجاسام دغن برتي ايليقرتيق
دغن اين تيدق دافت مغئونا ألة , بهوا اي اكن بربيذا دغن وولت يغ دئونادامل رومه,تنائا تكانن برتي 

كالوله هندق مغئوناث هندقله درفدا تنائا سوالر سخارالغسوغ  تتايف  ايليقرتيقبياس دغن  ايليقرتيق
توئسث سنتياس مغوبه  (Power inverter)نامون فوورانواتر , مغوبهيث سخارا برسفاتوتن ترلبيه دهولو

 .دتاهف يغ برسفاتوتن ايليقرتيقتنائا 
 220سويس كواس  ايليقرتيقمنجادي  ايليقرتيقمغوبه تنائا  (Power inverter)بياسث فوورانواتر 

يغ  ايليقرتيقيغ ألين كخوالي ألة  ايليقرتيقنا برسام دغن ملفو اتودغن همفريمسوا ألة وولت يغ دافت ئو
فم اير  كران ,ألة منديغينكن أودارا , ممفوثإي موتر اتو يغ سهوبوغ دغن كومفريسو سفرت كيفس أغني

 ايليقرتيقألة , سويس كواس يغ ئونا دامل رومه ايليقرتيقسويس كواس اين برألين دغن تنائا  ايليقرتيقتنائا 
 (Power inverter)يغ ممفوثإي موتر اكن موده روسق دان جك مسيت دئوناكن هندقله مميليه فوورانواتر 

سويس كواس سفرمتان  ايليقرتيقيإيت فوورانواتر جنيس اين اكن مغحاصيلكن تنائا  (Sine Wave)موديل 
 دامل رومه  ايليقرتيق
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 تراوورانووف:   4.5ئمرب ك 

 

 

 

 

 

  (Sine Wave)يغ برحاصيل درفدا انواتربياس دان موديل  ايليقرتيقراجه فربيذأن تنائا :   4.6ئمرب ك 

 (Headphone)دان هيدفهون (Cabel)كيبل   .5
ماللوي سوالر سام سهاج دغن تالي افييغدئونا دامل  ايليقرتيقتالي افييغ دئونا اونتوق فروسيس    

رومه ادافون سوقت يغ مستحق اونتوق مماسغ دلواررومه مستيله بوات فيليهن تالي ايف يغ تبل دان كوكوه 
كران ممفوثإي كوريدورالفيسن لوارتبل دان كوريدورالفيسن دامل فون مستيله  (VCT)سفرت تالي ايف 

اتوتالينث بوليه جوئا مغئوناكن  ايليقرتيقا هندق مماسغ دامل كوتق فغاول منخوكويف تبل اتوفون جك اد
تالي افيايت   -دمي كجايأن دامل اوروسن مماسغ ألة كلغكفنث مستيله منجائاكن تالي ايف (TWH)تالي ايف 

بل كي: خونتوه ,  فايف ايكت تالي ايف اتو تياغث يغ سديا اونتوق مماسغكنث, سفرت متفت مماسغ تالي ايف
(Cabel) دان هيدفهون(Headphone)  4.7ئمرب ك 
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 (Headphone)دان هيدفهون (Cabel)كيبل  : 4.7ئمرب ك  

 ماللوي سوالر  ايليقرتيقافليكاسي سيستم فروسيس  1.2.5 
ماللوي سوالرايت ددافيت ترسيرب برباف بنتوق  ايليقرتيقسكارغ تنتغ افليكاسي سيستم فروسيس       

لغكه يغ موده دان –ماللوي سوالريغ ممفوثإي لغكه  ايليقرتيقممافليكاسي سيستم فروسيس  خونتوهث 
 :سسواي دغن كئونأن دديسا سفرت برايكوت 

 1.4سيستم ملفو يغ منجالين دتفي جالن دديسا ماللوي سوالر ئمرب ك  .4

 

 

 

 

 

 

 

 ملفو يغ منجالين دتفي جالن دديسا ماللوي سوالر:  4.8ئمرب ك 

 

 

 

 

 

 

 ئمربخونتوه مغئوناكن ملفو ايف دتفي جالن رايا داري تنائ  سوالسيل   1.9
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تنائا سوالراتو ملفو دجالن راي سوالرسيل يغ مروفاكن  (LED)دجالن راي  ايليقرتيقتياغ                         
دان اي  ئونا تنائا سوالر سبائي مغئنيت درفدا مغئونا  ايليقرتيقتياغ ملفو يغ خرمت دامل مغئونا 

بركرجا سبائي فافن سوالريغ برتوئس مغوبه تنائا خهيا  (LED)دجالن راي  ايليقرتيقتياغ , ايليقرتيق
يغ دافيت اكن سيمفن دامل برتي ستله ايت  ايليقرتيق, دوقت سياغ هاري ايليقرتيقمتهاري منجادي تنائا 

ايت دافت  (LED)كران ملفو  (LED)فدا عمومث ملفو اكن دئونا ملفو, ودوقت ماملاكن دايداركفدا ملف
 220يغ دئونادامل رومه  ايليقرتيقبهوا درفدا برتي ايت بوليه منجادي , مغئونا دغن برتي سخارا لغسوغ 

دريكا سفاي منمبه سيناران خهيا سرت دافت  (LED)سألين ايت ملفو, تيغئيبركواليتيوولت موده دان 
 منجادي فغئنيت كفدا ملفو فثفيت الئي لبيه خرمت دان كوكوه 

 باهن سيستم ملفو يغ منجالين دتفي جالن –باهن          
سوالر سيل اداله منجادي باهن أوتام يغ تأدافت تيدق بائي ملفو يغ منجالين دتفي جالن كران . 1                     

بياسث مغئونا , ايليقرتيقاي مروفاكن سومرب تنائا يغ اكن مغوبهكن تنائا خهيامتهاري منجادي تنائا 
لبيه كوده  سوالر سيل برجنيس بيجي سيليكهون برباف جنيس كران هرئا موره دان لغكه دامل فروسيس

سوالر سيل ,درفدا مغئونا سوالر سيل ساتوجنيس  تتايف دكاواسن يغ ساللوهوجن دان كورغ فانس
تيغئي تتايف جك هندق منخيمتكن  بركوالييتجنيس يغ ساتو بيجي سيليكهون ددافيت لبيه باثق دئونا كران 

اداله ساله ساتو فيليهن  ادافون فمبيايأن اتو برمسألة دغن اودارا تراللوفانس فافن سوالر سيل يغ نيفيس 
 سوالر سيل يغ دبوات درفدا أموفس سيليكهون امت سسواي دغن كاواسن يغ كورغ خهيا

مروفاكن فركارا يغ فنتيغ كران اي اكن بركسن كفدا  ايليقرتيقألة فغاول مغخاس دان مغيدار . 2
دجالن راي يغ سفاتوتث داداكن ألة ايت بائي تياغ  ايليقرتيقيغمان دامل ألة ايت اكن مغاول فغيداران , برتي

ترجاتوه اتو منجائا درفدا كسيلفن فغيدارانث دان مستيله دافت منتفكن خهيا ملفودان  ايليقرتيقمنجائا 
 . دافت منتفكن ماس اونتوق بوكا دان توتوف دسفنجغ مامل سفاي دافت منروسكن خهياث

دجالن راي  ايليقرتيقنفا خهيا متهاري تياغ برتي اداله مروفاكن فركارا يغ فنتيغ  كران وقت ت. 3
(LED) ايليقرتيقبياسث تياغ ,اوليه ايت فرلوله داداكن برتي مسبيلن, تنائا سوالرتيدق اكن دافت دئونا 

لبيه  ايليقرتيقكباثقكن مغئوناكن برتي كريغ كران لبيه لنجوت ماس دان مغيدار (LED)دجالن راي 
 .برتروسن درفدا برتي جنيس ألين

كران لبيه خرمت تنائا دان هرئا بايرانث درفدا ملفو جنيس  (LED)ملفو كباثقكن دئوناكن ملفو .4
 ألين

مسستيث ترهنيت كفدا , دجالن راي دان كوتق اونتوق مغيسيكن ألة كلغكفن تياغ ايليقرتيقتياغ . 5
تيف جنيس جالن يغ فرلو امبيل كرياجارق لواس انتارا تياغ دان س, جارق لواسث جالن راي ايت سنديري
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تنائا سوالرهندقله ممربي  (LED)دجالن راي  ايليقرتيقاوليه ايت اونتوق مماسغ تياغ ,راي ميمغ بربيذا 
 هاتني كفدا خرمت تنائا دان كإينداهن جوئا

 
 بائي سيستم ملفو يغ منجالين دتفي جالن فرينسيف كرجا  
افبيل وقت سياغ هاري فافن سوالر منرميا خهيا ,  تنائا سوالر (LED)دجالن راي  ايليقرتيقتياغ   

دان خاس دامل برتي سفاي مثيمفن تنائا دان دوقت مامل اي اكن  ايليقرتيقمتهاري اكن فروسيس 
دافت  ايليقرتيقدان كأدأن كاواسن يغ سوده مميليكي   (LED)دامل برتي كفدا ملفو  ايليقرتيقمغيداركن 

دغن ملفو كتيك  ايليقرتيقمثمبوغكن برسام سفاي مغيداركن  ايليقرتيقدرفدا ملبائا  قايليقرتيجوئا امبيل 
 .درفدا برتي تيدق منخوكويف ايليقرتيق

 
  4.9 – 4.8 فم أير سوالرسيل  ئمرب ك . 2

 
 فم أير سوالرسيل:  4.9 ئمرب ك                 

درفدا سوالر سيل  ايليقرتيقماللوي ئونا تنائا , ايليقرتيقسيستم فم أير سوالرسيل اداله سيستم فم أير          
سخارا لغسوغ يغ سسواي  ايليقرتيقكفدا فم أير سبائي ئنيت درفدامغئونا  ايليقرتيقدامل منجالين مغيدار

فوالو دان دامل كئونأن , خونتوهث دكاواسن بوكيت ايليقرتيقدغن كاواسن يغ جأوه دان تيدق ادا 
سوالر سيل دكاواسن ترسبوت لبيه منجيمتكن درفدا مغئونا  ايليقرتيقسيستم فريبادي كران مماسغ 

سوالر سيل ممفوثإي كلبيهن دان دافت مغئوناكن  ايليقرتيقاوليه ايت سيستم , سخارا لغسوغ ايليقرتيق
سخارا لغسوغ   ايليقرتيقسوالر سيل مروفاكن  ايليقرتيقيغ مندافت درفدا  ايليقرتيق, سسواي دغن متفت  

  ايليقرتيقسخارا لغسوغ  مك تيدق فرلو مغئونا ألة مغوبه  ايليقرتيقإيت افبيل هندق مغئونا دغن فم أير ي
مك هندقله منمبه ألة كلكفن متبهن اونتوق , سخارا أروس ايليقرتيقمغئونا   تتايف جك فم أير ايت هندق

 .أروس سخارا ايليقرتيقسخارا لغسوغ كفدا  ايليقرتيقامبيل توئس سبائي فغوبه 
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 باهن فم أيرسوالر سيل  –باهن             
دغن سخارا  ايليقرتيقسوالر سيل مروفاكن ألة يغ مغوبه بنتوق درفدا تنائا خهيا متهاري كفدا تنائا  .1

  ايليقرتيقيغ دفراوليهي اداله تنائا  ايليقرتيقلغسوغ يإيت افبيل اداث خهيا متهاري 

ألة فغاول فكرجأنث مروفاكن ألة يغ دئوناكن اونتوق مغاول فكرجأن بائي سيستمث سنتياس دامل  .2

كأدأن يغ دافت تنائا لبيه باثق دان مسفرنا  كران سوالرسيل اكن بركرجا سهوبوغ دغن كأماتن خهيا 

اول اين اكن ألة فغ, ايليقرتيقاوليه ايت دامل فنيالين كأماتن خهيا متهاري سام دغن كقواتن ,متهاري

دان  (Switch Electronik Diod)ألة يغ فنتيغ اين اياله  (Switch mode)ممربي توئس سبائي 

(Capacitor)  بنتوق منمبه وولت ,  ايليقرتيقبنتوق يإيت بنتوق مغورغ وولت  3يغ برتوئس أساس

غ كهندقكي اوليه ي ايليقرتيقسفاي دافت مغيسف  ايليقرتيقمنمبه وولت  -دان بنتوق مغورغ ايليقرتيق

اوليه كران كباثقكنث اكن مغيسف أير دوقت , فم أير دتاهف ترتيغئي يغ سوالرسيل دافت فروسيس

دوقت مامل دان سفاتوتث داداكن ألة مموتوغ فرجالنن  ايليقرتيقسياغ هاري مك تيدق فرلو سيمفن 

 .       سخارا اوتوماتيك سفاي منخرمتكن أير

نتوق مغئلم دامل أير بياسث مغئونا بربنتوق تبوق لوبغ أير دتاهف أير تيدق فم أير دان موتو فم أير برب .3

كإيسميوأن فم أير اين اياله موده مماسغ هاث فم أير دان  (Nautilus)مرت  فم أير دئونا بنتوق  50ملبيهي 

سخارا لغسوغ أتوفون  ايليقرتيقادافون موتو يغ هندق دئونا بنتوق , موتو سهاج الئي تيدق ممبهياكن

 ايليقرتيقباثق دان لوبغ مندامل هندقله مغئونا  ايليقرتيقتتايف موتو يغ مغئونا , سخارا أروس ايليقرتيق

 . سخارا أروس أتو موتوبربنتوق تياد بروس أرغ كران تيدق سوسه دامل منجائاث

برات سفاي سنغ كرغكابسي اونتوق ممئغ فافن سوالرسيل هندقله دبوات درفدا باهن يغ تيدق  .4

برفينده دان موده مماسغ دأتس أتف دان بسي فول هندق مميليه يغ تأبركارات سرت مناهن درفدا تيوفن 

لوبغ سكرو يغ ممئغ فافن دافت , كيلوئرام 10ساعة دان دافت منرميا براتن لبيه درفدا -مرت ف  10أغني 

سرت ادا تيتيق جائا  45-10كرغكاث دافت مغوبه بوخو كخوندوغنث مسنجق , توكردغن موده

 كسالمنت دان ألة منجائا كئغئوان بوروغ   

تيدق  ايليقرتيقيغ بركوالييت فركيلغن يغ منغئوغ وولت  (PVC)ألة ث هندقله تالي ايف –تالي ايف دان ألة  .5

كتيك منجالين تالي ايف   ° c 60وولت دان دافت منغئوغ سوهو فانس لبيه درفدا  250كورغ درفدا 

ادا ,امف 8تيدق كورغ درفدا  ايليقرتيقتالني مسيت دافت منغئوغ  3غ تيدق لبيه درفدا دامل فايف ي
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دان داداكن فربيذأن ورنا انتارا فوسيتيف دان نيجيتيف   % 3كجاتوهن وولت دتالي ايف كورغ درفدا 

 ث تالي ايف دغن موده دان موده انتوق ممبأيكي–سخارا جلس سرت ادا ألة انتوق مغأسيغكن تالي ايف 

 

 سيستم فم أير فرينسيف كرجابائي

  ايليقرتيقدوقت سياغ هاري افبيل خهيا متهاري منراغي د فافن سوالرسيل حاصيلله                                      

يغ حاصيل اياله  ايليقرتيقدان افبيل امبيل فافن سوالر سيل برمسبوغ دغن الة يغ مغاول فرجالنن فم أير 

سخارا لغسوغ يغ برالري ماللوي ألة فغاول دان ألة فغاول اكن مغاول فكرجأن موتور دان فم  ايليقرتيق

يغ سوالرسيل دافت  ايليقرتيقأير يغ بركرجا دفريغكت ترتيغئي بائي سوالرسيل دغن خارا مغاول 

متبه تراللوباثق ممباواكفدا فغاوالن اكن بركورغ دمي اونتوق  بر ايليقرتيقجك ,فروسيس دغن سدرهان

تراللوسديكيت ممباواكفدا فغاوالن اكن برمتبه دمي اونتوق  بركورغ  ايليقرتيقدان جك ,ايليقرتيقتنائا 

دان دمي منجائاتاهف فكرجأن فم أير دان موتور سرت منجائا سفاي تيدق تراللو فنت ,ايليقرتيقتنائا 

 دان سنغ

كتيك بلوم ئونا ث  ستيف كالي مغإيسف أيراكن دسيمفن دمتفت يغ تيغئي سفاي برهنيت

دان منجادي متفت سيمفن سفاي مغئونا دامل كفرلوان بيدغ فتانني دان ئونافاكي دمتفت يغ جأوه 

بهواسث دامل منجالين دكاول دغن ألة فغاول يغ ادا ألة بوكا توتوف دغن سنديرين ماللوي موتوريغ 

توف دان افبيل تاهف أير كورغ دئنتوغ بيجي سوكنت تاهف أير يإيت افبيل مسفي تاهفث موتور اكن ترتو

 درفدا ئاريسنث موتور برجالن فول

ماللوي  ايليقرتيقلغكه سخارا ديتيل دامل مماسغ سيستم فروسيس -ادافون لغكه         

 .سوالرسيل ايت اكن دفافر دامل ملفريان

  خارا ممبوات ئاس بأي أو  1.4

س يغ سومبريث درفدا ساله ساتو برتيا يغ تأممرلوكن كفدا اودارا دان أوكسيجني بيأوئاس اياله ئا                  

سيسا سايوران ,سيسا ماكنن, يغ برتيندق بالس دامل مغدجييناسيكن باهن أورجانيك خونتوهث أيركوتور 

ألينث يغ اكن منجادي ئيس خافوران دافت منجادي باهن ايف  -تاهي بناتغ دان ألين,جرامي ,دان بواهن 

باهن يغ ,سألين درفدا منجادي سبائي باهن أيف,سيستم منافايكن بيأو ئيس ايت 4.10سفرت ئمرب ك 

 كلواردرفدا سيستم منافايكن بيأو ئيس ايت دافت ممربي منفعة الئي سفرت ممبوات باجا دان ألينث 
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يس كهاربوندا ي دان يغ لبيه الئي ئ, فراتوس 60-70(  CH4)بيأوئيس مغندوغي ئيس ميتهني               

 ممفوثإي صفة ترميا أيف (H)نيرتوجني  (H2S) هايدروجني سلفيت( CO2)أوكساي  

       

 
 
 
 
 
 
 
 

 حاصيلن درفدا بيأوئيس دان منفعتث هيمفونن ئمرب :  4.10ك يغئمرب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اياله خونتوه الت تاريقكن ايردغن سيستيم سوالسيل مات هاري   1.11ئمربيغك                        

 (PVC) بيك منافاي بيأوئيس دفريغكت رومه تغئا مروفاكن بيك منافاي يغ بوات درفدا فلستيك   

جم يغ منخوكويف اونتوق  2يغ دافت مغحاصيلكن ئيس سخارا برفنجغن سالما  8-7برأوكوران 

مريك يغ ادا , ايكور 3ايكور اتو ملبو  6ئونادامل رومه تغئا دان سسواي دغن كلوارئا يغ ممليهارا بابي 

بيك فنايف دافت ئونا سالما , تاهي بناتغ سوده خوكوف مغاداكن ئيس دان خارا مماسغ تيدق سوسه فايه
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 (PVC)تالئا منافاي ئيس , إيت تالئا مغيسي تاهي بهائني  ي 3 بياسث باهن كلكافن ممفوثإي, تاهون 5

  4.11دان تالئا اونتوق مغلواركن جنيس يغ سوده مغهنخوري ئمرب ك 

 سبناتغ دان ئونا ئا خارا مغيسي تاهي -خارا 1.4.4  

كمدين امبيل ( تغكي 20تيئا هاري فرتام )امبيل سيسا بناتغ تواغكن كدامل موكا تالئا . 1  
سبهائني توتوف موكا تالئا مسبيل منخايرايرث دغن مغئوناكن كايو ممبوكا توتوفن ايت  كمدين 

سهاروسث ايسيكن ستيف هاري اتو سلغ سلي ترهنيت كفدا )كجركن مسوا سيساتورون كدامل تالئا
 (فغئوناث

تله موال خوبامثاال ايف فرهاتينث اداكه هاري داف 30-20خارا مغئونائيس افبيل ايسي سيسا .2.             
سنتياس ئيس مثاالكن ايف تتايف جك ثاال سكمدين فادم افيث  برارتي ئيس كهابونداي اوكساي ماسيه ادا 

 سهاروسث مغجركنث سفاي كلوارسديكيت دمي سديكيت سهيغئاث ايف تيدق ترفادم

 

 خاداغن ألين.3

ن هندقله مغئوناكن ئم منافوغكنث سكرياث برالكو كبوخوران دغن سبب كتامج.1    
 كمدين دتوتوف دغن فافن فلستيك يف وي سي 

 فثلغئارأنث دان خاداغن ألين .2    

سهاروسث مماسغكنث دمتفت يغ سالمت يغ جأوه درفدا متفت يغ كممكنن ادا رنتيغ كايو  -        
 ترجاتوه 

 سنتياس ممربي راواتن تنتغ كبوخورانث  -     
 2-1سنتياس ممربي فرهاتني تاهف أيردامل بوتو فنافيس واف سفاي تيدق ملبيهي  -     

 سنتيمرتدرفدا هوجوغ فايف ئيس  
 باهن فنخوخي مغكوق فيغئغ كدامل تالئا ئيس,سابون , جاغن بواغ أير  -     

اكن دان راجه دامل كئونأنث ( بنتوق يف وي سي ) بيك منافاي بيأو ئيسدامل لغكه فروسيس  
 دفافردامل بهائني ملفريان

 
 (بربنتوق تفايغ) تالئا منافاي بيأو ئيس  

مروفاكن ساله ساتوتالئافنافاين بربنتوق دوم ( بربنتوق تفايغ)تالئا منافاي بيأو ئيس                    

(Fixeddomedigester)  ادافون تالئا منافاي سيسا دان يغ مثيمفن بيأوئيس اكن   4.12مغيكوت ئمرب ك

ادافون تالئا سيسا يغ ليمفه اكن دبينافول دغن باتايغ دفلس دغن سيمني , مغئونا تفايغ كونكريك
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نامون تالئافنافاي بيأوئيس , منكل تالئا اونتوق دمتبه سيسا اكن بينا دغن كونكريك, مخفوران فاسري

  0.50 -0.45يغ برمخفوران أيردان باهن خاير دافت فروسيس بيأوئيس سباثق ترسبوت دافت منافاي سيسا

 

 

 

 

 

 

 

 

(M3) منجيمتكن بيايا دان موده اونتوق فثلغئارأنث دان , دافت ئونا باهن موده دخاري دامل كاواسنث

 تاهون  15-12تيغئي سرت الما ماس كئونأن سباثق بركواليتي
 (بربنتوق تفايغ)تالئا منافاي بيأو ئيس :   4.12ئمرب ك 

 تالئا منافاي بيأو ئيس فرينسيف كرجابائي  1.4.4
مغندوغي تغكي يغ مغدجييناسيكن ( تالئا فنافاي بربنتوق تفايغ)سيستم بيأو ئيس                                

(Digester)  اوكورانث ترهنيت كفدا اوكوران بائي تفايغ   دان اكن سيمفن باهن خاير ايت تيدق ملبيهي
دان ستيف هاري مجلة فركارا يغ اكن ,اوكوران تفايغ سفاي اونتوق سديا بائي ئيس يغ اكن فراوليهي

كا فركارايغ مغدجييناسيكن سوهو دان جغ,دسيمفن بيأوئيس ترهنيت كفدا مجلة ئيس يغ اكن دفروسيس
منجادي اوكوران مجلة يغ دسيمفن  (Gasholder Capacity)ماس يغ اكن سيمفن مواتن بيأو ئيس 

ادافون   (Dairy gas production)انتارا ئيس يغ دفروسيس دامل هارين  (Gasholder Volume)بيأوئيس 
كوران تفايغ دري او (M3) 0.5-0.45تالئا فنافاي بربنتوق تفايغ دافت فروسيس بيأوئيس سهاري سباثق 

2 (M3)  والوبئيمانفون اوكوران متفت مغيسي ئيس مستيله منخوكويف افبيل برالكو تورون نأيك دامل
ادافون  (M3) 0.625-0.375اوليه ايت متفت سيمفن ئيس سفا توتث برادا  % 125-75فمروسيسنث سباثق 

سفاتوتث براوكوران سام دغن تغكي يغ مثيمفنكن  (Expansion Chamber)تالئا سيسا يغ ليمفه 
يغمان التاي تالئا سيسا يغ ليمفه براوكوران سام دغن باهن خاير يغ فنوه فداكالي فرتام كران , بيأوئيس

ادافون تالئايغ متبه ,ئيس دافيت اكن منولق سيسا دان أير مغالري كباوه تالئا فنافاي برالري تالئايغ ليمفه
 سيسا 
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(  Mixing Chamber) يإيت مجلة تالئا ترهنيت ,اونتوق منخمفوري سيسا بناتغ سبلوم منمبه كدامل تالئا
دان تاهف لغتاي بائي تالئا منمبه سيسا  (M3) 0.5-0.35كفدا كفرلوان يغ منخوكويف كممكنن برمجلة 

 دان تالئا ليمفه سيسا هندقله دتاهف يغ سام 
 بيأو ئيس تالئا منافاي شرط اونتوق مماسغ–شرط   1.4.2

دييسا يغ هندق مماسغ تالئا منافاي بيأوئيس مستيله دسدياكن بناتغ ترانقكن ملبو كربو أتو بابي .1      
 ايكور دان ألينث  8اتوبابي تأكورغ درفدا   2تأكورغ درفدا 

فدا ديسا هندقله ادا كندغ يغ تتف دان دكت دري كاواسن يغ مماسغ تالئا بيأوئيس تيدق ملبيهي در.2       
 مرت 20
 جم  12هندقله ادا بناتغ ددامل كندغ سفنجغ مامل اتو تأكورغ درفدا .3       

 مرت  50متفت يغ اكن دئونافاكاي درفدا بيأوئيس تيدق ملبيهي درفدا تالئا فنافاي بيأوئيس سباثق .4      
اتغ دان مغورغكن فندودق برمينت مغئوناكن بيأوئيس دان باجا أوجانيك درفدا كالدق سيسا بن.5      

 (LPG)فنخمران عامل سكيرت دان منجيمتكن مغئونا باهن ايف 
باهن دان اوفهن دامل ممبيناكن تالئا بيأوئيس دان –فندودق مسيت ممفوثإي مودال اونتوق ممبلي باهن .6       

 بوتتراوتام مستيله ممفوثإي ماس دان اوفهن يغ سديا اونتوق منجائا دان ممربي راواتن تالئا ترس
 فغئونأن درفدا بيأو ئيس  1.4.4    

 :بيأوئيس ممفوثإي منفعة دبرباف بيدغ برايكوت          
 بيدغ تنائا  . 4         

افبيل ممربي فرهاتني دبيدغ ايكونومي ددافيت فالبوران فروسيس بيأوئيس لبيه رنده درفدا فالبوران             
 ايليقرتيقدافت ممفمفسكن تنائا باهن ايف درفدا سومرب ألين دان , دامل فروسيس باهن ايف جنيس ألين

تيف هاري دافت ممربي منفعة دتالئا فنافاي بيأوئيس بربنتوق تفايغ دس (M3) 0.5بيأوئيس سباثق 
درجة سلسيس  12كيلوئرام دسوهو  60كفا نسن اين ممباوا كفدا , (MJ) 12برايكوت ممربي كفا نسن 

 سهيغئا دافت منديديهكن اير 
 جم  3-2  سالموات يغ برثاال  100-60مغئونابرسام دغن تغلوغ ئيس سباثق .1.1                     

 جم \كيلووات  0.60سباثق مغئونابرسام  ايليقرتيقفروسيس تنائا .1.2                                   
 سالم ستغه جم  (HP) 12دافت ئونا برسام اينجني .1.3                                   
 كيلوئرام  0.23سباثق  (LPG)دافت ئونا سبائي ئنتني ئيس مماسق  1.4                                   

 
 بيدغ فموليهن عامل سكيرت. 2 
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كمدين منافايكن دامل تالئا بيأوئيس منجاديكن , مغمبيل سيسا بناتغ  دان أير ممباسوه كندغث                         
 ممباواكفدا باهوان دان اللت دسكليليغن ايت, مهافوسكن سيسا دامل كاواسن فمليهارأن بناتغ ترسنديرين

ترهافوس دان حاصيل درفدا فنافاين يغ تنفا اوكسيجني دغن الم كالمأن ممباواكفدا تلور فاراسيت دان 
طاعون دان ,سبائي مموسنهكن فاتوجني  سفرت فثاكيت ديسينرتي ,فثاكيت دامل سيسا ايكوت ماتي سام

سيسا تيدق مغالري سألين ايت سبائي مليندوغي سفاي , فاراسيت يغ جغكا ممبيق ترسيربسسام سيسا بناتغ
 كدامل أيردعامل سكيرت

 بيدغ فموليهن عامل سكيرت. 4  
ممبوات باجا كالدق يغ حاصيل درفدا فنافاي بيأوئيس ممبوات باجا لبيه بأيك سيسا بناتغ .3.1                            

يغ سئر دان باجا  كران سكتيكا منافاي اكن ادا فروبهن باهن كيميا نيرتوجني دامل سيسا بناتغ ممباوا كفدا 
 تامنن دافت منفعة درفداث 

دغن مغمبيل يغ باقي درفدا فنافاين مغريغكن سرت , بناتغ دامل فروسي ماكانن .3.2                            
كيلوئرام برسام  10-5برمخفوردغن ماكنن بناتغ  تتايف ادا سديكيت نيئيتيف يإيت سهاروسث منخافوري 

 .ممباواكفدا بناتغ سئردان ئموق دان منجيمتكن بيايأنث كيلوئرام 100باقي ماكانن 
 

 ان فثلغئارأن فنجائأن د  1.4.1                   
 فنجائأن كندغ بناتغ .4
 فسيت منجائا دان ممربسيه كندغث ستيف هاري ماللوي سودوق اتو مثافو كدامل تالئاث  ( 1  
باهن –دالرغ بواغ اير يغ دمخفوري دغن باهن كيميا كدامل تالئا فنافاي ئيس ايت كران باهن ( 1  

 اكن منجاديكن ئيس ايت ماتي ترسبوت اكن ممباوا كفدا برتيا يغ ادا دامل سيسا يغ
 فنجائأن تالئا متبه سيسا .2
سكم ,كتيك مغاخاوسيسا دان اير اونتوق ماسوقكن كدامل تالئا متبه  ايت هندقله كوتيف جرامي ( 1  

باهن ترسبوت اكن منجادي –باهن يغ تيدق اكن هنخور كران باهن –فاسري دان باقني باهن ,باتو,
 ترسومبت دامل تالئا

له مغاخاو راموانث سهيغئا خايرسبلوم ايسيكن دامل راموان سيسا كمدين بوكا فينتو جالن سفاي هندق(  2
 تورون كدامل تالئا 

 هندقله ممبوات كربسيهن ستيف كالي سلسي ايسيث سيساايت ( 3
هندقله جولقكن ستيف ميغئو سفاتالي منجائا درفدا برئاديقث سيسا ممباوا كفدا ئغئوان ( 4

 دافت منجائاسيسا درفداككلودقكن ددامل تالئا  فينتوماسوق سرت
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دامل اوفاخارا منمبه سيسا بناتغ هندقله مغئونا سبهائني ئيس دهولو سفاي سيسا برالري تورون كدامل ( 5
 تالئا لبيه سنغ دان موده كران تنائا تكنن دامل تالئا باثق ممباوا كفدا سيسا يغ دمتبه اكن برالري ملبت  

 
 فنافاين ئيسفنجائأن تالئا .4
سنتياس منمبه اير برسيه داتس تودوغ تالئا فنافاي كران منجائا تانه ليت يغ مغئونا توتوف دمولوت ( 1 

 تالئا كريغ  يغ ممباوا كفدا فرمسأهلن يإيت برالكو ئيس كبوخوران 
جت دغن هندقله منوتوف موكا تالئا سفاي مغهينداري بناتغ ترنقكن مينوم اير اين سرت منجائا اير مث( 2

  خفت  
هندقله ممبوكا مولوت تالئا سالم سكالي ساتوتاهون سفاي ممريقسإيث دان سفاتوتث مغلواركن يغ ( 3

 خاخت درفدا تالئا ايت
 
 فنجائأن تالئا سيساليمفه.1
هندقله منجائا مولوت تالئاسفاي تأبرسومت ماللوي مغلواركن مسفه سيسا بناتغ اونتوق  كموداهن ( 1 

 برالريث  
 هندقله منوتوف تودوغ تالئاسيسا ليمفه سفاي منجائا دري هوجن دان بناتغ ( 2
هندقله جولقكن ستيف ميغئو سفاتالي منجائا درفدا برئاديقث سيسا ممباوا كفدا ئغئوان  (3

 فينتوماسوق سرت دافت منجائاسيسا درفداككلودقكن ددامل تالئا
 
 ه فنجائأن تالئا منرميا داتا بائي تالئا سيسا ليمف.5
 ليمفه كلوار يغ كفدا تيدق سنغ دهاتي دان منيمبولكن ككوتوران دالرغ ممبياركن داتاسيسا( 1 
داتا سيسا بناتغ دامل تالئا منرميا داتا بائي تالئا سيسا ليمفه  سألين ايت كيت دافت فروسيس منجادي ( 2

 باجاخاير دان دافت خافوردغن رومفي اونتوق كئونأن باجا دامننجوالكنث 
 
 فنجائأن فايف ئيس.6
دامل منجائا فايف ئيس هندقله سنتياس مندكيت دينديغ  دان ادا فغيكت يغ كمس سفاي منجادي ( 1

 كوكوه دان تتف تئوه  
  اورغ دان بناتغ  ,هندقله منوتوف موكا تالئا سفاي مغهينداري مربهيا يغ اكن تيمفا ترهادف بناتغ( 2
 ألة ألين فاليغ كورغ ساتوكالي سبولن-منت تالي اير دان ألةستيف بولن هندقله ممربي فريقسا كسال( 3
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 فنجائأن فغوكورفنكنن ئيس .7
اداله ساتوألة يغ فنتيغ دامل فروسيس تالئا فنافاي بيأوئيس كران اي مروفاكن ألة يغ  فغوكورفنكنن ئيس( 1

 ممربي معلومات تنتغ مجلة ئيس دان فرجالنن سيستم بيأوئيس 
( افبيل ممبواغكن مسوائيس درفدا فايف )دوا فيهق اداله سام -كورفنكنن ئيس كدواتتف ايربائي فغو( 2

سفاي دافت تاهو مجلة ايردغن بتول سرت دافت ممبتولكن ماللوي  توتوف فينتو ئيس دتالئا دان بوكا ث 
  سبلوم مماسوق كدامل دافور ئيس كمدين ايسيكن اير دامل فايف سهيغئا ايردوا فيهق ايت دأغكا كوسوغ

دان بنتوق يغ ئونا دامل ممبينا تله فافركن دبهائني ( بربنتوق تفايغ)لغكه ممبينا تالئا بيأوئيس  –دامل لغكه 
 (ب ) يغك ملفريان 

 
 ليرت 222أرغ  دافورممبوات باكر  1.1

تيغئي درفدا دافور  بركوالييتأرغ يغ لبيه  دافورممبوات باكرليرت مروفاكن  200أرغ  دافورممبوات باكر     

دافور جنيس اين مغئونا هابا , ليرتمنجادي سبائي دافور 200باكر أرغ سبلوم اين دغن مغئوناكن تغكي 

يغ مغحاصيلكن أرغ اتو تركنل دغن فروسيس كاربوننيسيشني , مغجركلمبفن يغ ادا دامل كايو بائي دافور

(Carbonization) اوا كفدا دافت مغاول اودارا اوليه ايت اي سألين اين كرغكاث بربنتوق ترتونتوت ممب

هابوانث اكن مغلوار حاصيلن يغ بركوالييت  ايكوران ايت دافت فروسيس الئي , تيدق اكن مثاال ايف

 يغ دافت ممربي كئونأن دبيدغ فرتانني   Wood Vinegar))ساتوجنيس ريكأن يإيت خوكا أسف كايو  
أرغ بربنتوق  دافورممبوات باكرجنيس يإيت  2ليرت ممبائيكن كفدا  200 أرغ  دافورممبوات باكر

أرغ بربنتوق منئق اتو بربنتوق برسالري دغن  دافورممبوات باكردان  4.13 برباريغ مغيكوت ئمرب ك 
أرغ  دافورممبوات باكردرفدا  بركوالييتدافور بردوا دافت ممباكرأرغ لبيه   4.14دافور مغيكوت ئمرب ك 

دافور جنيس اين مغئونا هابا , ليرت 200أرغ  دافورممبوات باكر,  1.5-1.2لوم اين برئندا سباثق بربنتوق سب
اوليه ايت أرغ يغدفراوليهي ادا كوالييت باهن كيميا  كرسينوجينيك رنده ايكوران ايت ,مغجركلمبفن

 دافت فروسيس الئي ساتوجنيس ريكأن يإيت خوكا أسف كايو
((Wood Vinegar  
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 ليرت بربنتوق برباريغ 200أرغ  دافورممبوات باكر:   4.15 ئمرب ك 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ليرت بربنتوق منئق 200أرغ  دافورممبوات باكر:   4.16 ئمرب ك 
 

 ليرت 222أرغ  دافورممبوات باكر فرينسيف كرجا بائي  1.1.4
فغجران كلمبفن اين مغندوغي سوهو انتارا   Dehydration)) فغجران كلمبفن( 1

c°200  – c°270   هابا((Endothermic  Reaction  تله مغهيمفونكن مجلة يغ باثق سفاي برالكوتيندق
 :بنتوق يإيت  2خارا فغجران كلمبفن ممفوثإي  Exothermic  Reaction))بالس هابا 

يإيت منخوخوه سبهائني كايو ايف دامل دافور , فمربين كفانسن سخارا تروس -
سفاي سبهائني الئي اونتوق منجادي أرغ يغ مثاال دان مغحاصيلكن كفانسن يغ منخوكويف اونتوق 

خارا اين موتوث رنده دان جك مغاول اودارا كورغ بأيك ممباوا كفدا ,مغجركن كلمبفن درفدا كايو
 ق يغ منجادي فوخنا حاصيلن رنده  تيمبولث أبو باث

يإيت منخوخوه ايف دبهائني دفن دافور دان , فمربين كفانسن سخارا مسبيلن -
جك كايو ايف دامل , امبيل هاث أغني كفانسن اونتوق مغجر كلمبفن كلواردرفدا كايو ايف دامل دافور

اوليه ايت فرلوله , ماس فون الم دافورممفوثإي كلمبفن تراللوباثق ممباوا كفدا ئونا باهن ايف باثق دان
-20سفاي باقي كلمبفن الئي سباثق   %  60-50 سباثق( اير)مغئوناكن كايوايف سئا يغ ممفوثإي كلمبفن 

 ترلبيه دهولو سفاي منجيمتكن تنائا دان ماس  % 30
 – c°270لغكه اين مغندوغي سوهو انتارا  (Carbonization)فنوكران درفدا كايو منجادي أرغ (  2
c°400  أسف يغ كلوار ممفوثإي برباف باهن كيميا يغ , يإيت فنوكران درفدا كايومنجادي أرغ اين

 :فريغكت برايكوت  2دافت ممبهائيكن كفدا , مغلواركن باهن بارو باثق جنيس
يإيت فريغكت اين كايودامل  c°270 – c°300فريغكت فرتام اياله سوهو انتارا  -

تيدق فرلو  Exothermic  Reaction))دافورتله مغهيمفونكن مجلة ث باثق سفاي برالكوتيندق بالس هابا 
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منمبه كايوبهائني  دهدافن دافورالئي  كايو ايف اكن برثاال دان اكن هيلغ دغن كفانسن يغ ترهيمفون داملث 
دان أسف يغ كلواردرفدا  c°275دغن بئيتو خفت دسوهو  اكن برموال هيلغ ديري (Cellulose)سيلولوس 

ستله أسف " أسف ئيال"فمبواتن دنئارا تهاي تركنل دغن نام , سروبوغ برورنا فوتيه كونيغ برباو فداس
ساغت فرلواونتوق مغاول سوهو سفاي , ئيال اين بيالغن سديكيت دان منوكرورنا منجادي ورنا كالبو

انسوردان مالزمي دغن كفانسن -دمي لغكه اين منجالين دغن برانسور,  جغبركتتفن سوهو دامل ماس يغ فن
درفدا كايو ايف ددافور بهائني أتس اكن ترسيربكفانسنث كفدا سلوروه متفت دامل دافور  دان جك ممبياركن 

يغ  سوهو منأيكي تراللو مخفت ممباوا كفدا كايو منرميا كفانسن باثق ممباوا كفدا منجادي دبو ترلبيه دهولو
جك برالكو , اكن مغلواركن كفانسن لبيه سديكيت دان كممكنن اكن مغلواركن ايف دبهائني دفن دافور

دمكني كايودبهائني اتس دافور اكن منجادي دبو دان كايو دبهائني باوه دافور اكن منجادي أرغ فخه 
دهدافن دافور  اوليه ايت فغاولن سوهو دافت دالكوكن دغن مغاول أودارا, عاقبةث فرودقث مروسوق

     (Thermometer)برسام دغن مغئوناكن ألة مغوكورسوهو 
دفريغكت اين سيلولوس  c°300 – c°400فريغكت كدوا اياله سوهو انتارا  -

(Cellulose)  بلوم مغهيلغكن ديري دان ليكنني(Lignin)  اكن برموال هيلغ ديري دسوهوc°310   دان اكن
     c°400هيلغ مسواث دغن مسفرنا دسوهو 

لغكه فروبهن كايو منجادي أرغ سلسي مسفرنا –سكاليفون لغكه  (Refinement) فمبواتن أرغ برسيه ( 3
ماسيه رنده دان ماسيه ادا باثق ميثق  (Fixed Carbon)تتايف مجلة كاربون سخارا ستابيل   c°400دسوهو 

منجادي مخفورانث  جك مغمبيل ئونا اكن دافت أرغ يغ موتوث رنده دان جك مغئونا اونتوق  (Tar)تانه 
بياسث دافورمماسق سوهو )  c°425مماسق ميثق تانه يغ ماسيه ادا ددامل أرغ افبيل دباكردسوهولبيه درفدا 

بهكن درجة اوليه ايت هندقله مت, اكن حاصيل باهن بارو يإيت كارسينوجينيك(  c°500 – c°600سباثق 
 c°400سوهو سنتياس اكن برمتبه دري , سوهو ماللوي مغوروس أوداراسفاي برالري ماسوق برمتبه باثق

تتايف اوليهكران سوهو دبهائني أتس دافور لبيه تيغئي درفدا سوهو دالتي دافورمماكي   c°500 -منوجوك 
  c°500درفدا سوهودالتي دافور  يغ فنجغ اوليه ايت جك ممقسا اودارا تراللو خفت اونتوق منمبه سوهو

ماللوي   c°700دمي هندق كجر ميثق تانه كلواردرفدا أرغ سدغكن سوهو دبهائني اتس دافور سباثق 
فمرهاتني كيت ترهادف ورنا أسف اكن جرنيه  مك فغاول فرودق أرغ افبيل ماو توتوف جالن أودارا 

سوهو دامل دافورسهاروسث برلبيه , دافور ماسوق  هندقله اي منوغئو سوهو فانس فغلواران دأتس بائي
لغكه دامل مغحاصيلكن أرغ يغ برسيه ,برارتي ماس ايت تياد أسف سديكيت فون  c°500كورغ سباثق 

اوليه ايت دالرغ مثيمفن   c°425اياله أسف يغ كلوار اكن برسام دغنث كارسينوجينيك  فدا سوهو سباثق 
فون  مك هندقله ممربي فموليهن سبلوم ممبواغ اتو كغئونا سبارغ أسف فدا ماس اين اونتوق كئونأن اف 

 باهن ايف    
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ستله توتوف ستيف كاوه تدافور  مك هندقله بيار دافورايت سجوق كمدين  (Cooling)فثجوقكن ( 4
كران أرغ كايو   c°50دافتله مغئوناكنث تتايف سبلوم ممبوكا دافور هندقله سوهودامل دافور رنده درفدا 

كالو اي دافت  (Spontaneous Combustion)دافت مثاالكن سخارا سنديرين  c°60- c°70دسوهو 
مك جك ماو ممبوكا دافور هندقله مموألي ممبوكا دكاوه أسف اونتوق مغلواركن , أوكسيجني  درفدا أودارا

 ين ممبوكاكن دبهائني هدافن دافورمسوا كفانسن دان ئيس يغ ماسيه برادا دامل دافور كمد
لغكه دان ماس دامل -لغكه,وقكن سخارا فوراتاسوهو دامل دافور فروسيس أرغ راجه منوجن

  4.15فمباكران أرغ  مغيكوت ئمرب ك 
  

 
 

 

 

 لغكهث -فوراتاسوهو دامل دافور فروسيس أرغ دان لغكه:  4.17ئمرب ك  

 ليرت 222أرغ  دافورممبوات باكر كإيستيميوأن بائي 1.1.2
 ألةث   -بيدغ باهن منته دان ألة( 1
 كايويغ اكن دباكردان منجادي باهن ايف موده دخاري -   
أئر دافت مغورغكن فمبالق فوكؤ يغ , مغئوناكن كايويغ كخيل درفدا سرمفيهن كايويغ تله دئونا  -   

 بسر 
 مغئوناكن مجلة يغ سديكيت باهن ايف دامل فمباكرانث  -   
 خاري فاسران دان دافورث فغئونأنث ماس فنجغألة كلغكفنث موده د -   
 بيدغ فروسيس فمبواتنث ( 2
دان منخوكويف دغن ساتوأورغ ( هاري سهاج1)مغئونا ماس يغ فينديق دامل فروسيس فمباكرانث  -  

 بوروه سهاج 
 دافت مغاول أودارا دامل فمباكران مغيكوت كهندق  -
 دامل فمباكران هاث سديكيت دبو  -
 بيدغ فرودقث ( 3
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أمت  (Tar)دافت أرغ يغ بركوالييت يغ تيغئي يأيك ترهادف كصيحنت كران برمجلة ميثق تانه  -  
 سديكيت 

 % 22 -20دافت فرودق أرغ سباثق  -
 دافت فرودق سألين درفداث يإيت خوكا أسف كايو  -
 بيدغ فالبورانث ( 4
-20) كيلوئرام  15كيلوئرام دافت حاصيل سباثق  4كيلوئرام  باهن ايف 65ئونا كايو اونتوق ممباكر  -  
23 %) 
 ( % 5لبيه كورغ )ليرت   3.5خوكا أسف كايو -
 (بات   10500 - 10000)سديكيت فالبوران  -
 تاهون  2.3كالي اتو  150-100 دافت مغئونا سباثق  -

 جائا دان فثلغئارأن -لغكه برجائا –لغكه   1.1.4
 فرليندوغنهندقله دسيمفن دمتفت ( 1
 افبيل سيمفن أرغ دالرغ منجروهكن ايركران بركارت دافورث( 2
 افبيل سلسي ئوناث هندقله مغخت منجائا درفدا كارت ( 3

ليرت بربنتوق برباريغ دان بنتوقكن يغ مغئونادامل  200أرغ  دافورممبوات باكرادافون لغكه ممبينا                         
ليرت بربنتوق منئق دان  200أرغ  دافورممبوات باكرني ملفريان دان لغكه ممبينا ممبيناث يغ دفافركن دبهائ

 (ث ) يغك  بنتوقكن يغ مغئونادامل ممبينا يغ دفافركن دبهائني ملفريان
 

 دافور ايكونومي   1.5

دافورايكونومي مروفاكن دافور مماسق يغ دافليكاسي درفدا دافورفمبارا دان دافوركايوي يغ دافت       

باهن يغ باقي درفدا –كإيستيميوأن بائي دافور جنيس اين اياله دافت امبيل باهن , مغئونا كايو ايف دان أرغ

بتغ اوبي كايو دان سرتوسث ,متفوروغ كالف,همفس تبو, فولو جائغ, فرتانني يغ دجومفإي مسأد سكوم

غجواب مغيسفكن جالئا دأون كايو دان كإيستيميوأن ألين اياله دافور اين ممفوثإي سريوبوغ برتغئو

   4.16كلواردرفدا كاواسن ايت مغيكوت ئمربك 
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 دافورايكونومي اوليه جابنت فمباغونن تنائا الرتناتيف:   4.18ئمربك 

  فرينسيف كرجا بائي دافورايكونومي 1.1.4
مثاالكن ايف دامل دافوركمدين ماسوقكن باهن ايف ددامل رواغث يغ ممفوثإي ئريل مغيكوت                      

برفينده ئريل سفاي باهن ايف دافت تورون , اوكوران دافور سفاي ممودهكن ممينده باهن ايف دان سبائيث
يغ منيمبولكن تنائا يغ فانس سرت كدامل رواغ ممبواكفدا برالكوث فمباكران يغ برمخفوران دغن أودارا 

  4.19مغيكوت ئمرب ك , هنرتكفدا بكس ماسقكن  ادافون أسف اكن برالري كلواردري بينأن
 

 
 باهن دافورايكونومي جابنت فمباغونن تنائا الرتناتيف–باهن :  4.19ئمرب ك 

 باهن بائي دافورايكونومي-باهن 1.5.4
 3باهن بائي دافورايكونومي دافت ممبهائي مغيكوت توئس دان فكرجأن كفدا -باهن       

 :بهائني

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipso70hcTKAhWkFaYKHf6YAPUQjRwIBw&url=http://pantip.com/topic/31058655&psig=AFQjCNH7KscdJawxNuXBFZb87z3Q3tjmzg&ust=1453779790629055
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رواغ دباوه ,كئونأنث اونتوق مغيسيكن باهن ايف , بهائني موكا دافور فيهق أتس( 1
 سبائي رواغ مغجركن أودارا سفاي مماسوقكي بيليق فمباكران 

بكس ماسقكن اتوبرئوريغ دفيهق تغه سبائي متفت لتق , بهائني تغه فيهق أتس( 2
 دباوه منجادي بيليق فمباكران بائي باهن ايف برمخفوران دغن أودارا 

بهائني هوجوغ دافورمنجادي رواغ مغجرأسف يغ حاصيل درفدا فمباكران ( 3
 ماللوي مغالريكلوارككوتوق أسف 

  فكتور 2ممبهائيكن كفدا , بائي دافور بركوالييتفكتور يغ ممفغاروهي ترهادف  1.5.2
 فكتورداملن دافور ( 1     

سرتكرتدان أوكوران دافور مستيله برقادركن مسأد فنجغ دان ليرب بائي مولوت  -
 دافور مسأد دفيهق أتس دان باوه بائي دافور سرت تيغئي دان كخوندوغن 

 دافور يغ تبل دان برت كفانسن دسرف دامل دافور, تبل دان برت بائي دافور -
 سألين درفدا مغهنرت كفدابكس ماسقكن 

فكتور تانه يغ فروسيس دافور تانه ممفوثإي فكتورمنرال يغ سسواي دغن كقواتن  -
 تاهن فخه  تيدق منججس فغهنرتان كفانسن دانتارا دافوردان بكس ماسقكن , الئي تاهن ايف

دا ئريل يغ بسردان كخيل ا كن ممربي كسن كف,أوكوران دان قادر بائي ئريل -
الريان أودارا كلواردان ماسوق يإيت نتيجة فمباكران باهن ايف بأيك اتو تيدق دان كخوندوغن دان تيغئيث 

 ئريل اداله ممربي كسن كفدا فمباكران جوئا 
رواغ كوسوغ انتارا دافور فيهق أتس دان بكس ماسقكن  هندقله اوكوران تيدق  -

 سنتمر سفاي فانس تيدق هيلغ 1ملبيهي سباثق 
اغ كوسوغ انتارا دافور فيهق أتس دان دافور دبهائني تغه مستيله تيدق تراللو رو -

لواس دان مسفيت كران اكن ممربي كسن كفدا مجلة فغالريان باهن ايف يإيت نتيجة فمباكران باهن ايف بأيك 
 اتو تيدق 

 فكتورلواران دافور ( 2
باهن ايف تراوتامث كقواتن أغني اكن ممربي كسن ترهادف فمباكران بائي , أغني  -

سكم دان هابوق كايو جك أغني برتيوف دامل دافورقوات ممباوا كفدا منجادي أسف باثق دان فمباكران 
 باثق يغ منجادي فوخنا كفدا ممبازركن باهن ايف دان منيمبولكن أسف 

سكم دان هابوق كايو كلمبفنث ساغت باثق , كلمبفن بائي باهن ايف يغدئونإي -
الهن دان فمباكرانث قادررنده  سباليقث -فمباكرانث كورغ بأيك  أيرمنديديه فرالهنيغ ممباوا كفدا 

 منجادي كبأيكن دامل منوميس ماكنن 
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جك ساللو مغتوق ئريل ,قادر فمباكران باهن ايف جنيس سكم دان هابوق كايو -
يغئي سرت ممباوا كفدا فغالريان باهن ايف خفت دان ايف جوئا مثاال خفت اكن ممربي كفانسن يغ ت

اوليه ايت دامل فغئونأن فستيله ممربي ,فنديديهن اير جوئا خفت تتايف كوالييت دامل فروسيسث ائق رنده
فرهاتني تنتغ ككرافن مغتوقث ئريل سفاي باهن ايف مغالري  كدامل دافور دغن سفنوهث 

 
  
 
 
 
 

 
 
 

 خونتوه بائي فغئونأن دافورايكونومي:  4.20ئمرب ك 
 منفعة بائي دافور ايكونومي  1.5.4

منجيمتكن كفال بودال دامل ممبلي باهن ايف اونتوق ماسقكن  هاث دافت امبيل باهن بواغن يغ تأ منفعة ( 1     
 كابوق كايو دن سبائيث ,سكم,دأود فوكؤ,جرامي, منجادي سبائي باهن ايف سفرت رمفوت

كن مغيسف أسف كلواردري بينأن دان متفت مغئونا أوروسنث تنفاكئغئوان أسف كران سروبون ا( 2
 تيدق ادا سبارغ أسف مندودقكي بكس ماسقكن 

دافورايكونومي لبيه ممربي كفانسن درفدا دافورأرغ كايو يغدئونإي سكارغ  كران دافور أرغ ( 3
 كايومروفاكن دافوريغ الفغ ممباوا كفدا كفانسن هيلغ برسام أودارا 

هاث مغئونا سرمفيهن كايو دان قرطس منجادي سبائي باهنث سرت , خارا مثاال ايف امت موده( 4
باهن ايف يغ ألين لنتق دأتسث سرت سئراث ملنتقكن بكس ماسقكن دغن سنديرييث -ئوناكن باهن

 دافوراكن مغيسف أغني ماللوي رواغ دبهائني دفن دغن تنفا متفران أغني سفرت مان دافورأرغ كايو 
 تاهون 4 -2جارق كئونأنث ( 5

 
 فنجائأن دان فثلغئارأن 1.5.1

 هاتي دامل أوروسن فميندهن دافور دان جاغن دكجوتن–برهاتي ( 1
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جاغن دافور دباسه أير ترأوتام كتيك دافور ماسيه فانس كران ممباوا كفدا موده فخه دان  هاتي–برهاتي ( 2
 موسنه   

 تكنث جاغن فركارايغ كرس مغكجو هاتي–برهاتي ( 3
 سنتياس ممبوات كربسيهن دافور( 4
مثمبوغ سروبون هندقله ممربي هاتني ترهادف كسالمنت دان سروبون أسف هندقله جارق  دامل أوروسن( 5

سرت فغهوجوغ سروبون أسف كلواردرفدا كاواسن بينأن سفاي منيغكتث ,مرت 3-2تيغئي سباثق 
 كوالييت دافور

دان بنتوقكن يغ مغئونادامل ممبيناث يغ دفافركن ( بربنتوق سيمني)ادافون لغكه ممبينا دافورايكونومي 
 (ت ) يغك  دبهائني ملفريان

 
 باي أودافور ئيس   1.6

  سباي أو دافور فرينسيف كرجا بائي  1.6.4  
س اداله مروفاكن دافوريغ دريغكاكن اونتوق ماسقكن ماكنن دغن مغئوناكن باي أو دافور                               

س بربنتوق باي أوفرينسيف كرجاث سام دغن سيستم فروسيس بائي ,س سبائي باهن ايفباي أو

مروفاكن فمباكران باهن ايف يغ ترحد بائي متفت يغ ممفوثإي  (Updraft Gasifier)أودارابرالري نأيك 

فانس ترسبوت اكن برتيندق بالس سرتوسث اكن مغوبه بائي باهن ايف يغ , سهاج ستغه اودارا يغ فانس

 كرس منجادي ئيس

برموالث باهن ايف اكن دايسيكن دسبله أتس ,سباي أوفرينسيف كرجا بائي دافور ئيس                                 

ائني أتس ئريل برالكو فمباكران أودارا اكن برالري ماسوق كدامل ئريل دافورسبله باوه دان دبه, دافور

كمدين برتيندق بالس منجادي ئيس كاربونداي أوكساي دان أير يغ ممفوثإي سوهو تيغئي برالري 

دكاواسن اين  c°400ادا كاربون باثق دان سوهولبيه تيغئي درفدا   ( Reduction Zone)ماسوق 

اكن ممفرأوليهي كاربون كاربونداي أوكساي اكن برتيندق بالس دغن كاربون سوهويغ تيغئي 

ئيس ترسبوت دافت مثاال ايف تتايف بيالغن فراتوسن ئيس يغ اكن , هايدروجني دان ميتني, مونوقساي

باي فرينسيف كرجا بائي دافور ئيس , ممفرأوليهي ترهنيت كفدا جنيس بائي باهن أيف دامل فمباكرانث

 4.21س مغيكوت ئمرب ك أو
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 سباي أوفرينسيف كرجا بائي دافور ئيس :  4.21ئمرب ك 

 سباي أودافور ئيس كإيستيميوأن بائي  1.6.2

 مغئوناباهن ايف لبيه سديكيت درفدا دافور بياس ( 1
 ماس فمباكران لبيه الم درفدا دافور بياس ( 2

 ماس فغئونأنث ممربي كفانسن لبيه فانس درفدا دافور بياس ( 3

متفوروغ كالف دان ,همفس تبو, باهن يغ باقي درفدا فرتانني  سفرت سرفيهن كايو –دافت ئونا باهن ( 4

 يغدافت منجادي باهن أيفسبائيث 

يغ مغئونا سرفيهن كايو  سباي أودافور ئيس كأدأن أيف درفدا , تنفا أسف دان باهوان مغئغئوكن ( 5

  4.21مغيكوت ئمرب ك  , منجادي باهن أيف

 يسيكن باهن أيف ممفوثإي رواغ اونتوق مغ( 6

 40-30كيلوئرام دافت مغئوناكن دامل أوروسن سالم  1.2-1مغئونا باهن أيف درفدا داهن كايو سباثق ( 7

  c°800- c°900مينيت دسوهوفوراتا بائي دافور انتارا 

 

 

 

 

 

 



~ 95 ~ 
 

مغئونا باهن أيف درفدا سرفيهن س يغ باي أوخونتوه بائي دافور ئيس :  4.22ئمرب ك 

 كايو

 

 

يغ مغئوناكن باهن أيف درفدا سرفيهن كايو سباي أوكأدأن أيف دافور ئيس :  4.22ئمرب ك   

 

 

 

 

 

 

يغ مغئوناكن باهن أيف درفدا سرفيهن كايوس باي أوروفا ايف يغدافت داري دافور  4.23ئمربيغك   

 سباي أودافور ئيس منفعة بائي  1.6.4
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دان مغورغكن مودال بائي   (LPG)مغئنيت درفدا ئيس مغئالق برجيمت تنائا بائي ماسقكن سبائي  -
مغورغكن مسألة خربو دغن سبب فمباكران باهن ايف دمتفت , سباي أومشاركة يغ امبيل ئونا دافور ئيس 

 .الفغ ماللوي مغئونا باهن باقي درفدا فرتانني منجادي باهنث
 س يغ باقي يغ تأ برمنفعة اونتوق ممربي نياليث مسوال دبيدغ باهن أيف مسبيلن باي أومغئونا  -
 مغورغكن أميفورت تنائا دري نئارا أسيغ  -

 سباي أودافور ئيس فنجائأن بائي  1.6.1
 منجائا دافوردمتفت يغ سالمت دري تيمفا هوجن اتو دمتفت يغ كلمبفن يغ تيغئي  -
 جغكن كئونأنث سنتياس منجائا كربسيهن سفاي ممن -
هاتي جاغن ملتقث دامل بنتوق كجوتن كران ممباوا كفدا روسق دان –دامل فمينداهن دافورهندقله برهاتي  -

 موسنه دافور 
 س دان بنتوقكن يغ مغئونادامل ممبيناث يغ دفافركن دبهائني ملفريانباي أوادافون لغكه ممبينا دافورئيس 

 
 تيغئي بركوالييتيغ  (Barbeku)يكيو اببكردافور با  1.7

يإيت  بركوالييتس سخارا باي أوساله ساتودافوريغ دريكإي كئونأنث اونتوق مغئوناكن تنائا 
ايكوران دري ايت جباتن فمباغونن تنائا مسبيلن دان فنجيمنت تنائا تله ,تيغئي بركوالييتدافوربابيكيو يغ 

بوكا ممباوا كفدا باثق كهيلغن تنائا اللو ممبوات كاجني بهوا دافوربابيكيوسبلوم اين يغ ممفوثإي تودوغ تر
 4.22مغاداكن فنيغكنت دافور بابيكيو يغ منجيمتكن تنائا  مغيكوت ئمرب ك 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 تيغئي بركوالييتيغ  (Barbeku)دافور بابيكيو :   4.24ك يغئمرب 
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 تيغئي بركوالييتيغ  (Barbeku)فرينسيف كرجا بائي دافور بابيكيو  1.7.4
تيغئي اياله دافوريغ مغئونا تغكي برتول  بركوالييتبنتوق بائي دافورئيس بابيكيو يغ  

ليرت يغ بنتوق برباريغ دان تودوغث ساتو الئي دافت بوكا دان توتوف سفاي لبيه منجيمتكن  200
افت تنائادرفدا دافور بنتوق سبلوم اين يغ هيلغ كفانسن ممباوا كفدا ممبازركن تنائا ايف سألين ايت د

مغاتسي مسألة كهيلغن كفانسن دري  دافوربابيكيو بياسث ماللوي ممبالوق كوريدور يغ تيدق مثاال ايف 
دسكليليغ لوار دافور ادافون ئيس إكزوس مالهري درفدا أودارا يغ تيدق برمنفعة تراللوباثق ماسوق كدامل 

بوكارواغ اونتوق مغسافو دافور مروفاكن مسألة يغ سوليت اونتوق مثلسيث كران دافورث بربنتوق مم
اوليه ايت سفاتوتث ممبوات تودوغ اونتوق منوتوف ئريل ألة فمغئغ سفاي , كابوق أرغ يغ جارق يغ لواس

كابوق +تانه ليت )دافور ممفوثإي دوا فريغكت دبهائني تغه ادا كوريدور مناهن فانس ,فروسيس ترتوتوف
كفيغ سفاي كموداهن دامل مماسق  كخيل –خيل ادا تودوغ دان جنديال ك( 1:8أرغ سكم نسبة ث سباثق 

 دان ادا سريوبون ايكزو دتغه دافور سفاي مغورغكن نسبة برالريث هابا 
 

 تيغئي بركوالييتيغ  (Barbeku)باهن بائي دافور بابيكيو  –باهن   1.7.2
 بهائني 4باهن بائي دافورممفوثإي  –باهن   

مروفاكن تودوغ يغ دريكاكن اونتوق منودوغ فركارايغ بوكا :بهائني فرتام ( 1  
, دموئا دافور دأتس ئريل فمغئغ سفاي سيمفن كفانسن اونتوق كئونأنث سبلوم دبواغكنث 

دافت ملكتكن جنديال , مغيكوت بنتوق فنجغ, ليرت 200دافورترسبوت دافت ممبوات ماللوي فوتوغ تغكي 
 بوكادان توتوف ليمفت سفاي دافت 

مروفاكن رواغ جنديال كخيل يغ ملكفكن دغن تودوغ :بهائني كدوا (  2
دافورسفاي دافت مغهولوركن تاغن دغن تنفا مغغكت تودوغ دمي مغورغكن فمبولوغن بائي كفانسن 

مروفاكن ئريل أسف كئونأنث اونتوق فمبولوغن ايكزو درفدا :بهائني كتيئا (  3
وغ فايف سرومبوغ أسف كلواردري بينأن دافت مغورغكن كئغئوان درفدا دامل أوروسن مثمب, دافور

أسف كتيك ممغئغكنث 
فريغكت سفاي  3مروفاكن تغكي بائي دافور يغدريكاكن ادا : بهائني كأمفت ( 4

ليرت  200دافورايت دبوات درفدا تغكي بسي ,دافت مغورغكن كفانسن يغ اكن هيلغ كلواركموكا دافور
 رسوسونن دان ادا كوريدورمناهن كفانسن يغ بالوت دانتاراث يغ بربله دوا يغ ب
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 تيغئي بركوالييتيغ  (Barbeku)بابيكيو بهائني لواربائي دافور :  4.25ئمرب ك 

 

 تيغئي بركوالييتيغ  (Barbeku)بهائني دامل بائي دافور بابيكيو :  4.26ئمرب ك 

 تيغئي بركوالييتيغ  (Barbeku)منفعة بائي دافور بابيكيو   1.7.4
فرسني اكن منجيمتكن  27تيغئي اكن مغيلغكن كفانسن سباثق  بركوالييتيغ  (Barbeku)دافور بابيكيو        

 بات دامل سكالي فروسيس 24تنائا ايف سباثق 
 هاتي دان فثلغئارأنث  –برهاتي   1.7.1

 هندقله سيمفنث دمتفت يغ ادا تودوغ ( 1

تودوغ بوليه بوكا انتوق ليهت 
 بارغ يغدباكر

 لوبغ كلواركن هابوق دبو

 لوبغ كلوار اسف

تودوغ سبله اتس بوليه بوكا 
 انتوق بوبوه بارغ باكر

 لوبغ كلواركن اوداري

 تودوغ سبله دامل

 لوبغ بوبوه هارم

بسي ستينليت انتوق لتقكن 
 ماكنن مساس دباكر
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 افبيل سسوده امبيل أرغ  دالرغ منخوخوركن أير كران مثبب تيمبولث كارت ( 2
 افبيل تياد أوروسنث هندقله مغخت منجائا دري برالكو كارت ( 3
تيغئي دان بنتوقكن يغ مغئونادامل ممبيناث يغ  بركوالييتيغ  (Barbeku)ادافون لغكه ممبينا دافور بابيكيو  

 دفافركن دبهائني ملفريان
 

 ايف  تنائا فمادت  ألة   1.4

س يغ دممباغونكن اونتوق ممبوات سليديقكي دامل منخاري باي أوألة اين اداله مروفاكن ساله ساتو             

باهن يغ باقي –ريكأن بارو سبائي مغئنيت كايو يغ كرس يإيت فوتوغن تنائا ايف ماللوي مغئوناكن باهن 

دمكني جوئا جنيس ,همفس تبو دان سبائيث  ,كابوق كايو,درفدا فرتانني دان فركيلغن  سفرت سكم

باهن يغ باقي ايت ممفوثإي فرينسيف دبيدغ تنائا ايف يغ دافت –باهن , رومفي سفرت كالدي بونتيغ 

غ برتنائا ايف سبائي مغئونا دان مغوبه منجادي تنائا مسبيلن ماللوي دغن ممادت منجادي فوتوغن ي

بنتوق يإيت ألة  2ألة فمادت تنائا ايف ممفوثإي , مغئنيت كايوايف دان أرغ بائي مماسق دامل رومه تغئا

  ئونا تنائا اورغ بربنتوق ألة فمادت تنائا ايف بربنتوق سكرو دان فمادت تنائا ايف

 بربنتوق سكرو ألة فمادت تنائا ايف 1.4.4

 بربنتوق سكرو فمادت تنائا ايف فرينسيف كرجا بائي ألة (4

–دامل أوسها ممادت تنائا ايف ايت مغئوناكن ألة فمادت بربنتوق سكرو يغ ممفوثإي باهن                          

باهن يغ تاهن ترهادف –باهن يغ فنتيغ برايكوت سكرو اونتوق ممادت دان سريي مغيسيكن باهن 
مينيت دان منلوجقكن دغن \ليليغن 280منجغكيلكن دسوهويغ تيغئي يغ مموسيغ دغن كالجوان 

مينيت دغن \ليليغن 10450كواس كودا يغ كالجووان  15فيس براوكوران  3جنيس  ايليقرتيقموتر
افبيل ايسيكن , مغئوناكن تالي فيغئغ دان سيستم كيار سروغ يغ برمسبوغن تروس دغن سكرو فمادت

باهن منته ماسوق كدامل اينجني ماللوي تغكي فغيسني يغ دفاسغكن دبهائني أتس سكرو  كمدين سكرو 
افبيل باهن منته , تيمرت فرسئيساتو سن\كيلوئرام  600ممادت دغن دينديغ مغئوناكن تنائا تكنن سباثق 

سنتمرت فوتوغ تنائا ايف ايت اكن  30-28دفادت منجادي برفوتوغن اكن كدامل ساروغث يغ برفنجغن 
كفيغ يغ براتور دان اي  3كيلوروات يغ ادا  1كرس افبيل منرميا كفانسن درفدا فافن ألة ممانس درجة 
ل بسي يغ دفاسغكن اونتوق مننتوكن بنتوق فوتوغن كلواردرفدا ساروغ ايت دان ا فبيل اي دسنتوه دغن ري

جم دغن  24ساتوهاري دان ممفو بر كرجا فنوه \تن 3-2.5الة فمادت اين دافت فروسيس , تنائا ايف ايت
تنفا منوكركن سكرو دان تأفرلو مغئوناكن فثاالرس سديكيت فون دان دامل أوروسن مماسغث ساغت موده 



~ 100 ~ 
 

باهن ألة فمادت تنائا ايف بربنتوق -ادافون باهن,تومرتفرسئيسا 2.5-2هاث مغئونا متفت سباثق 
      4.25سكرودافت ليهت مغيكوت ئمرب ك 

 
 

    
 

 

 

 ئمربيغ دفافركن بائي ألة فمادت تنائا ايف بربنتوق سكرو:   4.27ئمرب ك 

 فروسيس فمبواتن بائي تنائا ايف يغ كرس درفدا سيسا (2
لغكه -دامل اوروسن فروسيس فمبواتن بائي تنائا ايف يغ كرس درفدا سيسا ممفوثإي لغكه   

 :برايكوت
منته يإيت سيسا يغ دافت ممبوات تنائا ايف برفوتوغ سفرت  باهن مثدياكن لغكه -

باهن –نامون باهن , فولوجائوغ دان كالدي بونتيغ,كوليت كاخغ,همفس تبو,جرامي فادي,سكم
اوليه ايت دامل مثدياكن باهن ,فراتوس 10ترسبوت سهاروسث فركارا كخيل دان كلمبفن رنده لبيه درفدا 

منته يغ برتالني فنجغ مستيله دخينخغكن دان مغخيلكن دان مغايقكن سفاي ممبوات فرتيمبغن اوكوران 
ق سفاي فرتيمبغن اوكوران دان دامل مغئونا كابوق كايو منجادي باهن منته ايت هندقله مغاي, ترلبيه دهولو

ادافون باهن منته درفدا سكم ايت دافت ممادت فوتوغن دغن تنفا ادا ,مغريغكن سفاي مغهاالو كلمبفن
فروسيس اونتوق مغهاالوكن كلمبفن كران بهوا بياسث كلمبفن بائي سكم حاصيل درفدا مميسيغ فادي 

 ممفوثإي مجلة يغ ائق رنده  

باهن منته يغ سوده مغخيلكن أوكوران دان ماسيه ادا  لغكه مغريغكن يإيت مغمبيل -
  فراتوس 12-10كلمبفن الئي هندقله مغريغكنث دان سفاي كلمبفن لبيه رنده باقي هاث سباثق 

ممادت فوتوغن تنائا ايف دافت ممبوات ادا برباف بنتوق  سفرت مغنفيت منجادي  لغكه-
منجادي كايوايف دان سبائيث  دان يغ مغنفيت مغنفيت ,مغنفيت منجادي فرسئي,فوتوغ يغ كخيل, بيجي

دامل مغنفيت فوتوغن دغن , منجادي كايوايف دامل فركيلغن كباثقكن مغنفيت منجادي ليغكران اتوسكرو
 :بنتوق برايكوت 2الة ليغكران اتوسكرو دافت ممبوات 
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 خارا مغنفيت بربنتوق سئر .4
ماسيغ -دافت مغئوناكن تومبوهن سجنيس يغ سئر ماللوي مغنفيت سسامث ماسيغ   

جيالتني  (Pectin)باهن ملكيت اين اياله فيكتني , دغن باهن يغ ملكيت بائي تومبوهن ايت سنديري
(Jellatin)  ئم(Gum) بارغ كالي دافت مغئونا تومبوهن جنيس ألين منجادي سبائي , دان  سبائيث

 فرانتارأن دري لوار فون بوليه دامل كأدأن تومبوهن يغ تياد ئته يغ منخوكويف اتو أمت كورغ فرانتارأن دان 
 

 : بنتوق 2دافت ممبهائيكن كفدا , بربنتوق كريغ مغنفيتخارا  .2
مروفاكن خارا مغنفيت يغ دافت ممبوات مسأد باهن , خارا ممغنفيت بربنتوق سجوق( 1  

سئر دان كريغ يغ ممبيذا درفدا ألة مغنفيت كريغ دان مغئونا مفانسن يغ تيدق اداسيستم ممربي كفانسن 
غ يغ ادافون باهن يغ اكن مغنفيت فوتوغن تنائا ايف ايت اكن ماللوي دخينخغ سفاي منجادي كفي, سهاج
اكن مغنفيت يغ  % 50كلمبفن سبلوم مغنفيت ترهنيت كفدا جنيس بائي باهن ايت بياسث كلمبفن , كخيل

 40نامون افبيل كورغكن كلمبفن سهيغئا , فاليغ بأيك تتايف جك رنده درفدا اين ممكن فغفينت تأ اكن بأيك
لوار سفاي دافت مغنفيت لبيه  فغفينت باسه اين اكن ئونا فغيكت دالفدا, بائي ستغه باهن ماسيه بأيك %

اوليه ايت تيدق ,فغيكت اين دافت منخاري سراتا متفت سفرت ئم ئندوغ سيسا بناتغ دان سبائيث, بأيك
دامل أوروسن مغنفيت يغ باسه ,خارا مغنفيت باسه دافت مميليه باهن دمراتا متفت, مسيت مغئونا كفانسن 

 باهن يغ سسوده رفيت اين ممفوثإي فركارا نيجيتيف يإيت مسيت مغريغكن
ألة مغنفيت اياله ليغكران اتو سكرو ترماسوق جوئا , خارا مغنفيت بربنتوق فانس( 2  

يغ مغاول سخارا اوتوماتيك اتو  ايليقرتيقخارا ممربي كفانسن بائي سيستم يغ بياسث مغئوناكن ئئلوغ 
بائي باهن يغ اكن مغئونا مغنفيت فوتوغن تنائا ايف مسيت داللوي دغن ليخيت دان ,ممباكر سخارا موده

فراتوس دان جك لبيه تيغئي اتو لبيه رنده درفدا ئاريسن اين فغفينت تيدق اكن  12ممفوثإي درجةكلمبفن 
كيلوئرام دامل ساتو  100-0دامل مغنفيت يغ تيغئي انتارا  فغفينت يغ كريغ اكن مغئونا فنكنن, برحاصيل

دامل أوروسن مليخيت دان مغنفيت بائي باهن يغ منيمبولكن درفدا تنائا يغ برسنتوه بائي باهن , سينتيمرت
 (Tapering) دان ليغكران دان يغ مغئوسوق بائي سيليندور دان سيليندور اين دريكا بربنتوق تريوس 

, مستيله ممفوثإي لوروغ سفاي منجائا درفدا برفوسيغ بائي باهن يغدفوسيغ  مغيكوت سسواي دان
كباثقكن خارا مغنفيت مستيله مغئونا أودارا دري لوار سفاي ليكنني بائيث دينديغ سيل اكن هيلغ اونتوق 

 كئونأن دامل مثالرس تنائا ايف منجادي تنائا ايف يغ منجادي فمغنفيت دان فوتوغن  يغ بتول 
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 رينسيف بائي تنائا ايف بربنتوق فغفينت دان فوتوغنف .2
كيلوئرام  1.1سنتيمرت دان تيمبغن سبايث 5فوتوغن تنائا ايف بربنتوق كرس دان ممفوثإي ديامرت                   

دان حاصيل درفدا كاجني بهواسث فوتوغن تنائا ايف بربنتوق كرس درفدا سكم اكن ممربي كفانسن بائي 
ن تياد بأون تياد فراتوس دغ 11.2ساتومجلة لبيه تيغئي درفدا مجلة بائي ساتومجلة بائي كايو ايف سباثق 

أسف دان تيدق فخه روسق سرت تيدق ترججس بائي كصيحنت سنتتياس ممربي كفانسن دان تاهن الم 
   6.24مغيكوت ئمرب ك , س مغنفيت فوتوغنباي أوتنائا ايف , درفدا أرغ بياس

   
 

 

س مغنفيت فوتوغنباي أو   خونتوه تنائا ايف   : 4.28 ئمرب ك  

بنتوقكن يغ مغئونادامل ممبينا ألة فمادت تنائا ايف بربنتوق سكرو يغ تله دفافركن دبهائني ادافون          
 (ذ) ملفريان

 
 ألة فمادت تنائا ايف يغ ئونا تنائا مأنسي 1.4.2

 ألة فمادت تنائا ايف يغ ئونا تنائا مأنسيفرينسيف كرجا بائي ( 1 
مأنسي مسأد مغنفيت سخارا سجوق  تنائا دامل أوروسن ممبوات أرغ مغنفيت أرغ فوتوغن بائي مغئونا    

,  دامل أوروسن مغنفيت أرغ فوتوغن مستيله داداكن فغيكت سفاي أرغ ممئغ سسامث, اتو مغنفيت باسه
دبوتفوغ أوبي كايو لبيه دامل ممبوات أوجني مغاداكن فربنديغن انتارا ألة فغيكت برباف جنيس ددافيت بهوا 

, سسواي  كران مروفاكن باهن يغ موده دخاري دامل مشاركة  دان بنتوق أرغ يغ حاصيل ممئغ دغن بأيك 
دامل ممبوات أرغ مغنفيت أرغ فوتوغن يغ ئونا تنائا مأنسي دافت ممبوات برباف بنتوق سفرت خارا 

وق منجادي فغفيت دان امبيل بسي يغ مغنفيت بربنتوق ليغكران اتو سكرو اتوفون مغئونا بسي اونت
برأوغئا اتو فايف سبائي بكس دان ساروغ بائي منجادي أرغ فوتوغن اتو ألة مغنفيت تنائا فوتوغن يغ 

فدا تاهف فرموألن بنتوق أرغ يغ كلواربلوم دافت ممئغ , مغئونا تنائا مأنسي يغ مغئونا خارا يغ سام
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ث دان ليغكرانث ماسيه سديكيت يغ ممباوا كفدا تيدق كمس  كران ماسيه تيدق بئيتوبأيك دغن ممئغ سسام 
فوتوغن , ستله اداث كفانسن يغ الهري درفدا مغجيغكيلكن بائي فوال أساس دغن بسي جب يغ لبيه تيغئي

 ك  يغئمرب مغيكوت , ألة مغنفيت فوتوغن تنائاايف بائي تنائا مأنسي, أرغ اكن ممئغ سسامث دغن بأيك
4.26 :    

 

 

 

 ألة مغنفيت فوتوغن تنائاايف بائي تنائا مأنسيخونتوه    : 4.29 ئمرب ك  

 فروسيس فمبواتن بائي تنائا ايف مغنفيت يغ ئونا تنائا مأنسي( 2
 15:3:2ادا فون فاتي أوبي برنسبة  155155أير دامل نسبة برت ,تفوغ  أوبي كايو, امبيل فولو جائوغ 1

فاتي أوبيكايو دان أير ,  كمدين امبيل مغهيمفونكن دغن أرغ يغ هنخور يغ برنسبة بائي فولوجائوغ
  بهائني  20ساتوبهائني يغ هيكفون دغن أرغ يغ هنخور 

سنتمرت  دان متفت يغ توتوف مولوت كوتق بسي  6-1ماسوقكنث دامل ساروغ فوال أساس يغ ادائاريس  2
 ق دغن  باهن منته يغ مغفيت دغن فافن كفانسن  دان فديل تويل سفاي دافت فيج

منكن تويل تورون دان توتوف تودوغ سفاي أرغ مغفيت فوتوغن يغ كلواردافت ئونا بسي منكن أرغ  1
 يغ ماللوي كاكي فيجق يغ ألين الئي 

 افبيل دافت أرغ يغ تله مغفيت فوتوغن  مستيله مغريغكن دغن متهاري أو ألة يغ ئوناتنائا ايف دامل 6
 مغريغكنث 

 

 فمليهارأن دان جائأن أرغ مغفيت فوتوغن( 3
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افبيل أرغ يغ تله مغفيت فوتوغن سوده كريغ مستيله سيمفن دامل بيك فالستيك دان توتوف مولوت بيك    
بياركمس اتو توتوف دغن ميشني فغدف هيغئا رافت سفاي منجائا درفدا كلمبفن دان هارف سيمفن 

 دمتفت يغ كريغ
تله دفافركن , توقكن يغ مغئونادامل ممبينا ألة مغفيت فوتوغن تنائا ايف دغن مغئونا تنائا مأنسيادافون بن   

 (ر ) يغك  دبهائني ملفريان
 

 تيغئي  بركوالييتدافور دوا كوالي يغ   1.9

باهن  -كوالي مروفاكن ساله ساتو دافور ماسقكن يغ دافت مغئوناكن باهن 2س بربنتوق باي أودافور 
 بركوالييتحاصيل درفدا أوجني دافت , يغ تيغئي بركوالييتباقي درفدا فرتانني منجادي باهن ايف يغ ممربي 

ن يغ يغ دافت منجيمتكن تنائا دان مغئونا باهن منته برمنفعة سباثق ممكن  دان باه %  30  بربنتوق كفانسن
فلفه تل دان سبائيث  دامل أوروسن ,فلفه سابوق , متفوروغ,مغئونا اونتوق منجادي باهن ايف اياله كايو 

مغئمردان مندوروغ مشاركة مغئونا تيكنولوجي بيدغ تنائا مسبيلن ممباوا كفدا برستابيلن دامل مشاركة 
مشاركة برسام دغن منامن دان مغوبه يغ اكن منيمبولكن فركمبغن فمبالجران تنتغ تنائا دامل  دبيدغ تنائا

 فميكريان اوليه فريبادي دامل مغئونا تنائا يغ ساغت برمعنى
 

  فرينسيف كرجا 1.9.4
افبيل دامل دافور باهن ايف مثاال يغ منيمبول درفدا مغهيسف أودارا يغ سجوق دري لوار 

سفاي فمباكران باهن ايف دامل  ماسوق كدامل رواغ منمبه باهن ايف دان دبهائني باوه ئريل دافور منولوغ
أغني فانس دان أسف اكن ممقساكلوارسخارا ,دافور منيمبولكن أسف دان أغني يغ قوات دامل دافور

انسور ممباوا كفدا دامل دافور منيمبول فانس يغ تيغئي ستله ايت مسأد أغني فانس دان أسف اكن -فرانسور
وق دافور هندقله سسواي دغن بكس اونتوق مماسق نامون دامل ريكابنت, مغلواركن دسبله بالكغ دافور

ماكنن ممباوا كفدا فانس سراتا بكس دان بهائني باوهث يغ اكن ممربي كفانسن يغ تيغئي دان منجيمتكن 
 تنائا سرتوسث منجيمتكن ماس بائي مماسق   

 تيغئي بركوالييتدافور دوا كوالي يغ بنتوق  1.9.2
تيغئي مروفاكن دافور كايو ايف يغ ممفوثإي دوا كفال دافور يغ  يتبركواليدافور دوا كوالي يغ         

دافور دوا ,  4.28دان سريوبون أسف مغيكوت ئمرب ك ,مرتفرسئي 3.75ممبينا دغن سيمني  برأوكوران 
 : تيغئي ممفوثإي برباف بنتوق ترهنيت كفدا افليكاسي فغئونا ايت سنديري خونتوخث  بركوالييتكوالي يغ 
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يغ بسر سسواي اونتوق كئونأن بائي مماسق  تيغئي بركوالييتدافور دوا كوالي يغ  .1
 4.29خونتوه بائي ئونا كرجا مغيكوت ئمرب ك  , مكانن دامل كرايأن يغ ادا ممفوثإي فرسرت يغ رامي

مروفاكن دافوركايوايف يغ  كلوارئا اونتوق تيغئي بركوالييتدافور دوا كوالي يغ  .2
    دافور يغ كخيل سسواي دغن كئونأن دامل مماسق مكانن دامل كلوارئا ممفوثإي ساتوكفال

مروفاكن دافوريغ دافت  كلوارئا اونتوق تيغئي بركوالييتدافور دوا كوالي يغ  .1
يغ ممفوثإي ساتو كفال كخيل دان ريغن دافت برفينده اونتوق مماسق مكانن  برفينده سبائي دافوركايوايف

 دمتفت ألين
 دافوراونتوق كئونأن فرساتوان قوم ايبو سفرت دافورمماسق ربون دان سبائيث.6

 
 

 

 

 تيغئي بركوالييتدافور دوا كوالي يغ    : 4.30 ئمرب ك  

 

 

 تيغئي بركوالييتدافور دوا كوالي يغ    : 4.31 ئمرب ك  

 خاداغن فغئونأن  1.9.4
ستله ممبينا دافور  سبلوم مغئوناث سهاروسث مغهاالوكن ترلبيه دهولو كلمبفن دان ممبوات أوجني  .1

كمدين مغوجي   منجادي باهن ايف اخباركالي دغن مغئوناكن قرطس  3سبائي فندهولوان فاليغ كورغ 
برياي دافور دان  ادان متفت كممكنن بوخوردانتار ممربي فرهاتني دامل فمباكرانثسفاي  اير سهيغئا برديديه

هاري سفاي باتا دان سيمني ممئغ دان كرس  7اتو ستله مغئونادافور  سهاروسث برموال فريقسا, فخه دافور
   دغن بأيك 
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هندقله برسديا اونتوق برماسق سبلوم مثاال ايف دان ممربي فراتوران دامل مماسق مكانن سفرت مماسق  .2
 خريترامكانن يغ ئونا ماس الم هندقله مماسق 

ستله سلسي مغئونا دافور هندقله مرايه كابوق أرغدامل دافور دان ئريل كلواربيارهابيس سفاي أودارا  .1
 موده برالري دغن بأيك 

 هندقله مغئونا كايويغ كخيل سبائي منجادي باهن ايف سبلوم مغئوناكايو بسر .6
تيغئيدان بنتوقث دامل ممبيناث تله دفافركن  بركوالييتادافون بهائني باهن دامل ممبينا دافور دوا كوالي يغ 

 دبهائني ملفريان
بيبليأوئرايف   (Bibliografi)  

فمبينأن ألة تيكنولوجي دبيدغ تنائا مسبيلن   جباتن فمباغونن  بوكو فندوان -

 تنائا   كمنرتين تنائا فموليهارأن تنائا مسبيلن دان 

ائا كفانسن دامل بوكوفندوان كوريكومل تيكنولوجي بيدغ فموليهارأن تن -

جباتن فمباغونن تنائا مسبيلن دان فرساتوان فركيلغن فرأوسهأن مشاركة  

 تنائا   كمنرتين تنائا فموليهارأن 
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 ( أ )  ملفريان

 (دافورسوفوراغلو )  ممبوات دان روفاث دافورمماسق يغربكوالييت تيغئي  خارا 

 :اين بوات خاداغن تانه سبائي برايكوت مسيت مم. 

 خارا مميليه تانه  

اداله منجادي سومربيغ ساغت فنتيغ ددامل (  Clay source)منخاري سومربتانه    -
ممبوات دافوراورغ مها كاي سكرياث كالوامبيل هاث تانه بياس انتوق ممبوات دافوراين اكن تيمبول مسألة 

اكر اين اداله منوروت فغاملن فبوات سفرت فايه انتوق توكور بوليه موده فخه دان تيدق تاهن افبيل دب
دافورمسنجق زمان دولوالئي تله دجومفأي بهوا تانه ليت يغدافت داري حاصيل تانه يغ منت دمتفت رنده 

) اتوفون دتفي أير دان اين اداله باهن يغ استيموا سكالي انتوق بوات دافور تانه ليت يغدئالي داري بنغ 
اداله لبيه بأيك تانه ليت ادا برباف خهيا سفرت (  مبرتسرتوسث  - مسيت ئالي بياردامل لبيه داري 

خهيا كالبومودا ، كالبوتوا ، بوتريسرتتوا مغيكوت كأدأن متفت يغدخومفأي تتايف ستله دباكردغن ايف مك 
اكن كلوارمنجادي خهيا كونيغ كالبو اتوفون خهيا كالبو كبأثقكن مخفوردأنتارا تانه ليت دغن دبوهابوق 

م اتوفون تانه مخفوراوبت سفاي منجادي تانه مليك موده انتوق ممبوات مغئغ دان كوكوه ئائه افبيل هيت
 سوده دباكر

فدا كبأثقكنث مغئوناكن تانه ليت يغربورنا كاللوتوا انتوق ممبوات  (Clay)تانه ليت    -
دافور جنيس تانه مسيت اداباهن ألومينا دان بسي اوقساي يغرتتيغئي دغن كران ايت دي دافت هنخوردغن 

موده تيدق فرلوكفدا درجه يغ ساغت فانس دان جوئ مسيت ممفوثأي باهن سيليكا سفاي اكن دافت متبه 
باهن يغد  باريغ يغدبوات سلفس دباكرسألين داري ايت تانه ليت ادا ممفوثأي بربائي  الئي ككوكوهن

ترسبوت  مسيت  دبري كسن موده فخه ددامل ايسي تانه بوات دافور سبائيمان ترسبوت دأتس باهن 
ممفوثأي ددامل بيالغن يغ سسواي دان بوتريتانه ليت ايت جوئ تيدق تراللوبسرساغت سكرياث ادا باثق 

متفت مك  بوتريتانه ليت بسرمثببكن موده فخه سكالي دان سكرياث سومربتانه ليت ايت داري بربائي 
بوليه جادي مسيت ممبوات خاداغن تانه ليت خونتوهث تانه لييت يغدافت ممبوات باهن انتوق بوات 

سفرت ددامل ( مسيت داري تانه لييت يغ دامبيل داري تبيغ سوغي مول ددامل نئري تهاي ) دافوراغلو 
 اين  ئمرب



~ 108 ~ 
 

دبوات داري باهن مخفوران تانه لييت دان هابوق ئاجي ماري  (Grog)كفال تانه    -
بوات منجادي توكورسلفس ايت باروله باكرسهيغئ ماسق دان باروله ماري فرخورمغيكوت كهندق 

فا بكس سلفس ايت باروله مخفوردغن تانه لييت مسوال سبلوم داري باوأ فرئي بوات رو ماسيغ 
يغدكهندقي سفاي دافت منجائ تيدق كخوت دان منجادي هالوس دان جوئ دافت منجائ سفاي تيدق 

فخه هنخورسبلوم سوده فدا كبياسأنث دامبيل كفالتانه ترسبوت برمخفوردغن تانه لييت ددامل بيالغن 
ايت سفرت  فرا توس مغيكوت جنسي بكس يغفرلودبوات دان كأدأن تانه لييت يغفرلوادا -سباثق 

 :برايكوت 

 

 (دافورمها كاي ) خونتوه روفا تانه لييت يغدافت منجادي باهن انتوق ممبوات دافوراغلو  ئمربيغك 

 خروت مخفور دان فيخيع تانه لييت 

خارا خروت تانه لييت مسيت مغئوناكن تانه يغ باسه الئي برسيه تيدق ادا سبارغ مخفوران   -
مك مسيت فراخوربيار هالوس سبلوم كيت  سهاج سكرياث كيت توكوربسر كايو باتو هاث تانه لييت

هاري سلفس ايت باوأ تورون ددامل تالئا يغ  خروت تانه مستيله كيت منجما ترلبيه دهولوسكوراغث 
جم سهيغئ تانه ترسبوت ماسوق ايرسهيغئ  -سوده دسدياكن سرت تاروه ددامل أير سالما 

 اين  اروله مثديا انتوق ممبوات مخفوران سبائيمان ئمربيغك برمخفور مسواث سلفس ايت ب

خارا فيخيع دان مخفورتانه اياله دغن مغمبيلكن تانه يغ سوده دجروت سرت ماري مخفوردغن   -
كباثقكن مغئوناكن الت اجيني انتوق ) هابوق ئاجي هيتم  فيخيع سهيغئ منجادي سدائيغ مسواث 

ئندا داري  فدا كبثاثقكنث دئوناكن تانه لييت سباثق ( سنغ برمخفورتانه مخفورتانه كران ترلبيه موده دان 
بهائني سهاج مك راموان مخفوران اين ترديري دأتس باهن تانه ترسبوت ددامل ماس  هابوق ئاجي هيتم 

تانه يغدئوليغكن ايت مسيت خوخورأيربيار باسه سفاي موده تانه ايت برتوكور مك سكرياث سوده 
وأ ماري توكوردان هيمفونث اتوفون بائي منجادي برباف توكورفون بوليه مغيكوت برمخفورمك با

كهندق يغأكن ممبوات دافوراتوفون بائي سلفس ايت فون بوليه سرت توتوف دغن جابريفلستيك سكرياث 
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تيدق مأو ممبوات الئي سفاي تانه يغ سوده مخفورترسبوت تيدق كرس فايه انتوق بوات توكور سبائيمان 
  غك ئمربي

 

 

 

 

 تالئا جروت تانه لييت دان روفا تانه لييت يغ سوده دجروت ئمربيغك 

 

 الت اينجني انتوق مخفورتانه دان ئمرب تانه لييت يغ سوده دبوات  ئمرب يغك 

بهائني سفرمتان  ايبو انتوق بوات دافور ايبوترسبوت يغ اكن ممبوات دافور مهاكايا ترديري دأتس . 
 :يأيت  ئمربيغك 

 سبله لوار ساتوكفيغ ايبو انتوق ممبوات دافور.  

 كفيغ ( بوليه برفوسيغ ) ايبو انتوق هوجوغ دافور يغ دسديا انتوق بوات مئغ دافور .  

 كفيغ  ايبو انتوق بوات دافور سبله دامل انتوق ممبوات مولوت دافور دان تودوغ دافور .  

ناكن ايبوث مسيت سام سكالي كيت تابوركن هابوق ئاجي سبلوم داري كيت بوات توكور دان مغئو
سكليليغث كران دافت منجائاكن تانه لييت ترسبوت لكت دايبوث دان تيدق منجادي روفا سفرت يغد 

 كهندقي 
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 روفا ايبوسبله لوار ، ايبوهوجوغ دافور دان ايبوبوات سبله دامل دافور ئمربيغك 

 خارا ممبأيكيث خارا توكورسفاي منجادي روفا دان . 

خووهكن تانه يغ سوده دمخفورددامل ايبويغ سوده دسدياكن ترلتقث دأتس بكس سرت  
مغئوناكن تاغن فوكول سرت تفوق سهيغئ منجادي روفا مغيكوت كهندقث دسئي تبل دان نيفيس 
مغيكوت اوكوران يغد سدياكن سرت خوميلكن سبله دامل يأيت لوبغ دباوه سارغ بواغ ، لوبغ انتوق 

غئ بائوس دان تكن دغن ايبو يغدسدياكن سبله دامل انتوق تيمبولث مولوت دافوردان ممبوات باكران سهي
 اين  تودوغث سفرمتان ددامل ئمربيغك 

 

 

 

 

 

 

 خارا توكورسرت مغئوناكن ايبوسبله لواردان دامل يغدسدياكن دان خارا ممبأيكيث ئمربيغك 

فانس سرت بياركنا أغني  مك ستله سوده دبوات خابوتكن ايبوترسبوت دباوأكن انتوق مجا 
هاري سلفس ايت باروله باوأ ماري بأيكي سرت هياسكن بيار  -سديكيت سهيغئ جادي ملت سالما 

خوميل مولوت دافور تودوغ دافور دان تبوقكن لوبغ أغني سلفس ايت باروله باوأ مخا فانس سهيغئ كريغ 
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دافور يغ ايلوق سرت دافت  هاري اكن حاصيل -كوتغ خارا اين مغئوناكن ماسث لبيه كورغ 
 اين  دان يغك  مغئوناث  سفرمتان ئمربيغك 

  

 

 خارا مجا دافور ، مغهياسكن دان خوخوق لوبغ دافور  ئمربيغك 

 

 

 

 

دافوريغ سوده هياس سديا انتوق ( كريي ) دافوريغ سوده بوات تتايف بلوم الئي مغهياسث  ئمربيغك 
 (كانن ) باكر 

 بوات سارغ مادوخارا . 

ممباوأ تانه يغ سوده دسديا بوبوه ددامل بكس ايبوروفاث بولت سفرت بولوه مغئوناكن تاغن تكن  
سهيغئ فنوه دداملث مغئوناكن بسي نيفيس سفاي دافت ممبواغكن تانه لييت يغلبيه سديكيت ايت 

لوبغ مغيكوت هاري سلفس مغئوناكن ايبو تبوق   – تيغئلكن بيار كريغ سديكيت لبيه كورغ 
سبله اتس لبيه (  taper)اوكوران اتوفون روفاث يغد كهندقي روفا لوبغ ترسبوت مسيت بلوبغ بوخور 

هاري باروله بوليه باوأ فرئي   – هالوس  داري سبله باوه سلفس ايت فرئي منجماكن اغني سالما 
 :ن اي باكر سهيغئ ماسق كريغ اكن منمبهكن الئي ككراسنث سفرمتان ئمربيغك 
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( كريي ) خارا ممبوات سارغ بواغ ، سارغ بواغ يغ سوده بوات تتايف بلوم الئي تبوق لوبغ  ئمربيغك 
 (كانن ) سارغ بواغ يغ سوده تبوق 

 خارا باكر دافور. 

ممباكركن دافورمها كايا اين ادا خاراث سفرت مان باكر دافوريغألين جوئ ستله دهياكن دان  
كوتغ بوليه جوئ مغهياسكن دغن ورناورني سفاي خوميل سلفس ايت بارو  مجورفانس سهيغئ كريغ

ماري سوسون ددامل دافورباكر بوليه باكرددامل دافورباكرروفاث سفرت ئوا سرت مغئوناكن كايوايف 
منجادي باهن باكران اتوفون مغئوناكن دافورتربوكا يغ مغئوناكن هابوق ئاجي منجادي باهن باكرانث 

جم دغن درجه فانس يغرتتيغئي   -افورئوا مسيت مغئوناكن ماس لبيه كورغ سكرياث مغئونا د
تتايف سكرياث مغئوناكن ( درجة فانس ) اوغسا سيل سياس   – سكالي سكورغث   

جم   – دافورتربوكا يغ مغئوناكن هابوق ئاجي مسيت مغئونا ماسث لبيه فنجغ الئي سكرياث 
جم  باروله بوليه باوأ  بوت سهيغئ سجوق مغئونا ماسث لبيه كورغ سلفس ايت تيغئلكن دافورترس

كلوار داري دافورترسبوت سرت ممريقساكن روفاث سلفس ايت باروله باوا بوبوه بلدي بسي ، دافورئوا 
 اين  دان دافورهابوق ئاجي يغ سنتياس دئوناث ايت سفرمتان ئمرب يغك 

 

 

 

 

 (كانن ) دان دافورهابوق ئاجي تربوكا (  كريي) سلبه دفن دافورئوا  9ئمربيغك 

 اين  18خارا بوبوه دافورددامل بلدي ، بوبوه سارغ بواغ ، دان اوبه ميثق سفرمتان ئمربيغك . 6
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 خارا باوأ دافوربوبوه ددامل بلدي  6.1 

سدياكن بلدي يغأكن دبوبوه ، تبوقكن لوبغ سفاي بتول دان سسواي سكالي انتوق . 1  
 لوبغ ايف 

    1ممباوأكن تانه لييت يغ سوده مخفوركن دغن هابوق ئاجي يأيت تانه لييت سباثق . 2  
بهائني مخفوركن بيار منجادي ستانه سدائيغ امبيلكن دافوربوبوه ددامل  18بهائني هابوق ئاجي سباثق 

 بلدي سرت مغمبيلكن تانه يغ سوده دمخفوركن ايت بوبوه دسبله تفي دافور دان تكن بيار كمس 

بهائني سرت  1دبيبريدافوريغدكت دغن بلدي بسي مسيت مغئوناكن مسيغ . 1  
بهائني سرت بوبوه فوال اوبة ليخيغ دتفي دافوردان تفي لوبغ ايف ددفن  1منخمفوركن دغن فاسريالعيت 

 دافور

 

 

 

 

 

 خارا بوبوه دافورددامل بلدي بسي ، بوبوه سارغ بواغ دان اوبة ليخيغ  ئمربيغك 
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خارا بوبوه بلدي بسي ددامل دافوريغ سوده باكر دان خارا تكن تانه يغ سوده مخنفوركن   ئمربيغك
 دغن هابوق ئاجي هيتم سبلوم داري توتوف دغن سيميغ دسبله تفي دافور

 خارا بوبوه سارغ بواغ دان اوبة ليخيغ   

 لتقكن سارغ بواغ بيار سام ددامل دافور.   

بهائني هابوق  يأيت مغئوناكن تانه ) يغ سوده دمخفورسلفس ايت ممباوأ تانه .   
تكن بيار ماسوق منجادي سدائيغ بوبوهكن اوبة دسكليليغ دافوريغ اكن لتق سارغ ( بهائني  ئاجي 

 اين  بواغ سامأدا سبله أتس اتوفون سبله باوه سفرمتان ئمربيغك 

 

 رتاخريسكالي خارا بوبوه ليده دافور يأيت دبيالغكن خارا يغ ئمربيغك 

 

 دافوريغ سوده بوات سديا انتوق دجوال سرت كئونأنث  ئمربيغك 
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 (ب ) ملفريان 

 سوسونن انتوق ملتقكن أيف ايليقرتيق يغ مغئوناكن مات هاري 

 :مات هاري ادا دوا خارا يغرتفنتيغ سكالي اياله خارا ملتقكن سيستيم خهيا . 

سوسونن خارا ملتقكن سيستيم سوالسيل ايت ادا له ساغت ممتيغكن ترهداف برباف فكتوريغ  
فكتوريغ أدا  سسواي مسأدا دسئي بنتوقث ، تنائ سيستيم ، متفت يغأكن دلتقكنث ، كسالمنت دان ألين 

ريغكت كلواركن موديل مسيت دبوات كاجي بهوا سيستيم ايكاتن دغنث مك ددامل فريغكت اول يأيت ف
سوالسيل ترسبوت افكه يغأكن مغئوناث سفاي دافت مغلواركن موديل يغ سسواي سكالي دغن 

كئونأنث سفرت حك هاث برجتوان انتوق مغئوناث خره افيث سهاج مك دافت دكريا دأتس بيالغن 
نا افيث سرت دكريا دغن كئونأنث دستيف هاري مك ملفوفليتاث ايت ، كئونأن ملفوفليتا برافكه مسيت ئو

دافت مغتهوي برافكه ايف يغفرلودفاكيكن مك خارا انتوق ملتقكن سوالسيل سخارا موده سكالي هاث 
  بندا يغ فنتيغ سفرمتان ددامل ئمرباين يغك  ممفوثأي 

 

 

 

 

 

 

 ارا موده سوسونن ايف ايليقرتيق يغ حاصيل داري خهيا مات هاري دغن سخ ئمربيغك 

تتايف سكرياث جك فرلوكفدا سيستيم يغ لبيه سوكرالئي اتوفون فرلوكفدا بنتوق يغلبيه بسرمك  
مسيت لتقكن كفيغ سوالسيل لبيه باثق الئي سرت متبه بتتوري مغيكوت بيالغن يغ سسواي مك روفا 

 اين  ماخم اين ترلبيه سوكرداري يغفرتام دولو سفرمتان ئمربيغك 
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سيستيم ايف ايليقرتيق داري خهيا مات هاري تنائ قوات 2يغك ئمرب  

خارا مغهوبوغي ايف ايليقرتيق بنتوق انوكروم دان بنتوق سام . 2   

سبلوم داريفدا مثوسونكن سيستيم ايف ايليقرتيق داري خهيا مات هاري مك يغرتلبيه فنتيغث اياله مسيت             
ممهامي تنتغ فربيذأن دأنتارا بنتوق ايف خارا انوكروم دان بنتوق سام كران سيستيم كئونأن ايف ايليقرتيق 

مغئوناكن كفيغ سوالسيل  دان بتتوري يغ داري خهيا مات هاري يغ ادا تنائ يغ بئيتوباثق ايت مسيت 
 بئيتوباثق حوئ دغن خارا مثوسونكن تالني ايف ايليقرتيق سفاي سسواي اداله ساغت فنتيغ سكالي

بنتوق سام ايت كفيغ سوالسيل                 ( اتوفون بتتوري ) مك كئونأن مغهوبوغي كفيغ سوالسيل             
قكي تنائ ايف يغ سقسام باروله دافت بوات هوبوغ كدواث دغن خارا مسيت مميلي( اتوفون بتتوري ) 

مسواث ماسوق سكالي خارا (  -) مسواث ماسوق سكالي دان مغهوبوغكن سبله ) +( مغهوبوغي سبله 
هوبوغ اين اكن دافت ممربي كقواتن أيف يغ سام تتايف دافت منمبهكن الئي كقواتن افيث يأيت دغن 

كفيغ سفرمتان ئمرب اين مك  1اميف ماري هوبوغ دغن خارا سام  1وول  12مغئوناكن كفيغ سوالسيل 
اميف  12وول سامث تتايف دافت ملفسكن ايف يغلبيه باثق الئي نأيك كفدا  12اكن دافت تنائث سباثق   
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خارا هوبوغ كفيغ سوالسيل بنتوق سام  1ئمربيغك   

( -) اين اياله دغن خارا مغمبيل سبله  1خارا هوبوغ كفيغ سوالسيل بنتوق انوكروم سفرمتان ئمربيغك 
كفيغ (  -) داري كفيغ سيل يغكدوا سرت مغمبيل سبله ) +( داري كفيغ سيل يغفرتام هوبوغ دغن سبله 

 داري كفيغ سرتوسث مك اكن حاصيل تنائ ايف 1كفيغ سيل يغك ) + ( سيل يغكدوا هوبوغ دغن سبله 
 سوالسيل برمتبه الئي تتايف يغدافت لفسث سام سهاج 

 

خارا هوبوغ كفيغ سوالسيل بنتوق انوكروم  1ئمربيغك   

خارا يغكتيئ اياله دغن ممبوات هوبوغ كفيغ سوالسيل دغن مخفوران خارا اين اكن دافت منمبهكن تنائ 
كرياكن بهوا برافكه يغ مسيت مغئوناكن  ايف دان كقواتنث دغن مغيكوت كهندق كئونأنث فدا اولث مسيت

ايف ايليقرتيق براف وول يغفرلودئوناكن باروله ممباوا كفيغ سوالسيل سرت ممبوات هوبوغ سفاي دافت 
وول مك مسيت  10سفرت حك كهندق ايف سباثق )تنائ ايف ايليقرتيق مغيكوت ساكيت يغتله دبواتكن ايت 

دغن سخارا ممبوات ماخم اين فدا ستيف كالي ( كفيغ  1امبيل كفيغ سوالسيل ماري هوبوغ سباثق 
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سهيغئ خوكوف سلفس ايت باروله ماري هوبوغ دغن باوا سئاال كفيغ سوالسيل يغتله دهوبوغ ايت 
ستيف فاسغن هوبوغ ماللؤي بنتوق سام سهيغئ خوكوف اكن مندافت فاسغن سوالسيل يغأدا كقواتن 

وق كئونأن يغتله دتتفكن دغن بنتوق روفاث ددامل ايف مغيكوت كهندقث سرت دافت ملفسكن ايف انت
وول مك كيت هوبوغ كفيغ سوالسيل  21اين سكرياث كيت فرلوكفدا كقواتن يغ ممفوثأي  0ئمربيغك 

كفيغ منجادي ساتوفاسغن لفس ايت باروله مغمبيل سئال فاسغن ترسبوت ماري  2دغن بنتوق انوكروم 
اميف  0وول دان كقواتنث ستيغئي لبيه داري  21اثق سوسون بيار سام اكن مندافت كقواتن ايف سب  

 

 خارا هوبوغ كفيغ سوالسيل دغن سخارا برمخفور 0ئمربيغك 

 خارا ملتقكن سيستيم . 1

مسيت مميليهكن متفت يغ اكن ملتق كفيغ سوالسيل دان كوتوق كونرتول ايف ايليقرتيق سفرمتان . 1 
سكالي متفت يغأكن لتق ايت مسيت مندافت خهيا مات  اين دغن خارا مميليه متفت يغ سسواي 6ئمربيغك 

هاري دغن سخارا برتروسن سفنجغ هاري جاغن سام سكالي ادا تدوهن باين فرومهن اتوفون فوهون 
كايو يغأكن مثكتكن كفانسن مات هاري سلفس داري كيت سوده لتقكن ايت جوئ جاغن سام سكالي 

ين سألين داري ايت متفت يغأكن ملتقكن كوتوق دأنتارا كفيغ سوالسيل ساليغ منودوغ ساتوسام أل
كونرتول ايف ترلبيه بأيك سكرياث ترلتق ددامل بينأن رومه  تتايف حك سوسه مك بوليه جوئ ملتقكن 

دلواررومه دغن خارا بوبوه ددامل كوتوق يغ سوده بوكوس انتوق حائ داري هوجن دغن سخارا مميليهكن 
 ي سفاي دافت جائ داري هوجن دان فانس متفت لتقث دباوه كفيغ سوالسيل سندير
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خارا مميليهكن متفت لتق كفيغ سوالسيل دان كوتوق كونرتولث  6ئمربيغك   

لتقكن بنتوق بينأن يغأكن لتقكن كفيغ سوالسيل ايت مغيكوت بنتوق برت كفيغ سوالسيل يغ اكن . 2   
بينأن ايت كوكوه دان تاهن تيدق موده موسنه بوليه  دلتقث ايت دان مغرياكن أغني ددامل متفت ايت سفاي

ملتقكن سئاال كفيغ فاسغن سوالسيل مسواث دافت دافت مموسيغ مغيكوت كهندقث سفاي دافت ترميا 
 دغن سخارا فنوهث خهيا مات هاري ايت 

لوبغ ملتقكن كوتوق كومرتول ايف ايليقرتيق دغن خارا ملتقكن الت الت انتوق هوبوغ ايف ، بريكو ، . 1
انتوق هوبوغ دغن ايف ايليقرتيق سرت سئاال الت الت يغ فرلوددامل سيستيم مغهوبوغكن ايف سفرت 

اينووتور سهيغئ سياف مسواث ددامل متفت يغ كيت فرلو لتقكن كفيغ سوالسيل دغن خارا تيغئلكن رواغ 
تق فدا متفت سديكيت سفاي سنغ انتوق هوبوغ دغن تالي ايف  سألين داري ايت بتتوري جوئ مسيت ل

يغتيدق جأوه ساغت دغن كوتوق كونرتول سيستيم ايف ايليقرتيق كران تالي ايف داري بترتي ترسبوت فدا 
كبياسأنث فرلوكفدا بنتوقث يغلبيه بسركران انتوق خادغكن أيف تيغئي مك سكرياث دفيليهكن متفت يغ 

ري ايت متفت لتقكن بترتي جوئ تيدق سسواي اكن منلنكن هرئ تالي ايف يغ بئيتوباثق سكالي سألين دا
فرلوكفدا متفت يغ موده اغني برتيوف دان جاغن سام سكالي مغمبيل تودوغ لتق دأتسث سرت جوئ جاغن 

مغئوناكن الت الت يغ بنتوق بسردسببكن هاوأ يغكلوار داري بترتي ترسوت مغندوغي ئاس هاي درو 
سكرياث تركلواردغن مجله يغ باثق سرت  جني دان ايربترتي يغدافت مماكن دان مموسنهكن بسي ترسبوت

 تيدق مغهابيسث اكن مثببكن ملتوق بوم فون بوليه جادي 
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 خارا ملتقكن الت الت سرت كوتوق ايف دان لتقكن بترتي ددامل متفت يغ برالري اغني 0ئمربيغك 

قدارفنجغث يغ سسواي سكالي سفرمتان ئمربيغك  Ground Rodلتقكن كرون دغن مميليهكن فوتوغ .1
اين مك مسيت نياليث باسهث اتوفون كريغث متفت يغ اكن دلتقث ايت دغن خارا فيليهكن انتوق فاكوفدا  0

متفت يغ باسه باثق سكالي دغن هوبوغكن تالي كرون دغن كرون كفيغ سوالسيل ستيف كفيغ دان مسوا 
 يغتله دلتقكن ايت  الت يغ فنتيغ اتوفون هوبوغ دغن كرون

 

 جنيس انتوق دفيليه  2ادا برماخم  Ground Rodفوتوغ  0ئمربيغك 

هوبوغكن كفيغ ماسوق سكالي سرت تاريقكن تالي ايف دان هوبوغ دغن كوتوق كونرتول سرت . 0
دبالكغ كفيغ سوالسيل ستيف كفيغث ايت ادا لوبغ انتوق بوات هوبوغ دغن تالي مسواث مغيكوت روفا 

افبيل دبوكا مك اكن تردافت لوبغ انتوق بوات هوبوغ ساللودغن موده  2اوليه شركة ماسيغ  يغدبوات
سكالي بوليه ليهت دغن مات ساللوسرت دتوليسكن بنتوق ايف ترسبوت ددامل خارا اين مسيت منجائ 

دغن سبب ادا  VCTجاغن سام سكالي ساله ئونا هوبوغ ايف ايت لبيه الئي مسيت مغئوناكن تالي ايف 
 Cable Glandبنتوقث يغلبيه بسرداري تالي يغألين موده انتوق بوات هوبوغ مك تالي اين بوليه ئوناكن 

 يغأداث دباوه ايت دان بوليه ايكت تالي سفاي تيدق برئرق كسان كسيين 
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هوبوغ ماسوق بترتي سرت هوبوغ دغن كوتوق كونرتول دغن سخارا مغهوبوغكن ايف بترتي دغن . 6
دغن سخارا (مسيت سام كقواتن ايف ددامل سيستيم كفيغ سوالسيل ) ائ ايف يبار سام يغتله دتتفكن دولو تن

هوبوغ ماللؤي لوبغ هوبوغ اتو بروكور ماري ماسوق ددامل كوتوق كونرتول ايف ايليقرتيق دان مسيت 
ايف سلفس ايت  بوكوه ايكورايكن دغن هوحوغ تالي فدا ستيف فرهوبوغن اكن دافت منجائ داري باكرث

باروله بوات هوبوغ دغن فاسغن كوتوق كونرتول ترسبوت دغن خارا هوبوغ تالي داري بترتي دولو 
كمدين باروله امبيل تالي داري سوالسيل ماسوق سلفس ايت باروله امبيل تالي ايف هوبوغ انتوق 

 اين  9كلوارمغئوناث اتوفون هوبوغ دغن اينووتور سفرمتان ئمربيغك 

 

 لوبغ سيستيم ايف ايليقرتيق داري خهيا مات هاري  9 ئمربيغك

خارا ممريقسا دان خوبا سبلوم داري مغئوناث فرتام مسيت مغوكوركن كقواتن ايف ايليقرتيق داري بترتي . 0
وولت سلفس ايت باروله بوات اوكور  11-12اداكه بتول اتوفون تيدق فدا كبياسأنث مسيت ترلتق فدا 

ل افبيل تيدق بوات هوبوغ دغن سيستيمث مسيت مندافتكن كقواتنث تيدق لبيه كقواتن فدا كفيغ سوالسي
وولت افبيل منرميا خهيا مات هاري دغن سفنوهث مك افبيل سوده دفريقسا تنتغ بتولث  19-10داري  

بوليهله اغكت بريقكويغرتلتق دسبله أتس بترتي الت ترسبوت اكن ممربي اشارت لبيه تيغئي داري بترتي 
وولت سرت ممربي اشارت كقواتن ايف يغ مننداكن بوليه مغمبيل ايف ترسبوت سرت بوليه  2-1سباثق 

 ئوناكن ايف ترسبوت ايت 
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 ( ت) ملفريان 

 ( بنتوق يف وي سي ) سوسونن خارا بوات دان روفا جابريجروت ئاس باي أو 

 بارغ / الت الت . 

 ميرت سباثق  ميرت فنجيغ  سث ميليميرت لوا فلستيك يف وي سي تبل لبيه داري (  
 كفيغ 

 ميرت  – اخيي  فنجغث  فأيت يف وي سي يغ بسرث سلواس (  

 ئم ايوويب(  

 اورات تيوف دامل تايرباسيكل (  

 بوتري تالئا بولت مسيغ (  

 سيمني دان فاسري(  

/ سيستيم ، فأيت ئاس  هوبوغ بيلق فأيت يف وي سي دان فأيت يف أي حق/ فاسغن  هوبوغ (  
 فاسغن وول ئاس 

 كفال ئاس (  

 بوتول ايرمينوم (  

 خارا مثدياكن الت الت خارا بوات سيستيم دان خارا مغئوناث . 

 مثدياكن جابريانتوق بوات ئاس . 

ميرت سباثق  ميرت فنجغ  ميليميرت لواسث  باوا جابريفلستيك يغ تبل سباثق (   
كفيغ سرت بوبوه ئام ايوويب سبله فنجغ هوبوغ مسواث سلفس ايت باروله ماري هوبوغ منجادي لوبغ  

 اين  بولت سفرمتان ئمرب يغك 
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 خارا بوات جابريئاس ئمربيغك 

باتغ  باوأ ماري بوبوه سبله مان فون بوليه تتايف  سم  اخيي  فنجغ  فأيت يف وس سي (  
سم  سم سلفس ايت ايكت دغن تالي تيوف موتو فنجغ سباثق  مسيت ماسوق سبله دامل سباثق 

هون ماري فاكودتغه جابريمتفت مغوبغ ابت سفاي دافت تبوق لوبغ  كفيغ باوأ بسي سبسر  سباثق 
 اين  انتوق هنرتئاس كفدا متفت يغ كيت اكن ئونا سفرمتان ئمربيغك 

 

 خارا هوبوغكن فأيت سفاي دافت تاروه جالن ماسوق تاهيء بناتغ ددامل جابريبوات ئاس  ئمربيغك 

 باوأ ماسوق فاسغ فأيت انتوق هنرتئاس ددامل لوبغ يغ سوده تبوق ايت سفرمتان ئمربيغك (  
 اين 
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 ارا هوبوغ فأيت هنرتئاس دغن جابريانتوق بوات ئاس خ ئمربيغك 

سم ماري ساتوالئي سرت بوبوه ددامل مولوت  اخيي فنجغ  باوأ فأيت يف وي سي (  
 جابريدسبله الئي سرت ايكت دغن تالي تيوف موتو سفرت مان سبله دفن جوئ 

 خارا مثدياكن فاسغن هنرتئاس سرت تودوغ هاوأ اير دان كفال ئاس .  

-اورات دان فنجغث  م  -هون فنجغث  كرت فأيت يف اي سلواس (   
 اورات سفاي منجادي فأيت هنرتئاس كلواردغن فاسغ كفالئاس  سم  

 سم سباثق  هون فنجغث  هون دان  باوأ ماري فأيت يف وي سي سلواس (   
هون سباثق  اردامل مغئونا يف وي سي فوتوغ دان مغوبوغ لو هون  كفيغ سلواسث  فوتوغ بروبوغث 

 فاسغ سرت بوبوه ئام ساللو 

هون فنجغث  خارا هوبوغ سيستيم وول ئاس مغمبيلكن فأيت يف وي سي سلواس (   
 فوتوغ تيئ خابغ  هون  فوتوغ خابغث  سم  فوتوغ فنجغ  سم  فوتوغ فنجغث  سم  

بوتري امبيل مسوا الت ترسبوت ماري بوبوه ئام دان  ون ه فوتوغ دان فنوتوف أير يف وي سي  هون 
 اين  هوبوغكن بياركمس سفرمتان ئمربيغك 
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 فاسغن سيستيم وول ئاس يغ بوليه ئونا  ئمربيغك 

توكور دغن  سم  هون فنجغث  هوبوغكن كفالئاس دغن بسي ورناهيتم سلواسث (  
بوغ سهيغئ تيدق ادا لوبغ بوخوركلوار سفرمتان اوغسا دغن كفال ئاس هو مغئوناكن بوخوسباثق 

 اين  ئمربيغك 

 

 فاسغن كفال ئاس ئمربيغك 

ليرت دغن مغئوناكن  فاسغن انتوق كسالمنت دغن مغئوناكن بوتول ايرمينوم منرال سلواس ( 
هوبوغ تيئ لوبغ يغ لوليه بوبوه فأين يف إي دغن موده تبوقكن لوبغ ترسبوت دتغه بوتول ايرسفاي دافت 

 اين  سم سفرمتان ئمربيغك  -متبهكن اير دان هوبوغكن فأيت يف إي دباوه ساكيت ايرسهيغئ 

 

 فاسغن كسالمنت  ئمربيغك 

 خارا ئالي لوبغ دان لتقكن حابريئاس .  

سم دغن ئالي روفاث  سم داملث  سم فنجغث  ئالي تالئا سلواس (   
 سفرت كولي داملث 
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اوكوركن ساكنت انتوق بوبوه تاهيء بناتغ لبيه تيغئي سديكيت داري مولوتث سباثق (   
 سم  -

اركن دفاتت تالئا دغن جابريمكانن بناتغ سفاي مغيلقكن داري بندا تاجم همف(   
 تيكم 

توتوف مسوا لوبغ فأيت سلفس ايت باروله بوبوه اغني ددامل جابريئاس سفاي (   
 برئلمبوغ 

 ممريقسا سكرياث تردافت لوبغ بوخوركلوار(   

فأيت ماسوق  همفركن دغن سيمني سفاي دافت ممئغكن فأيت يف وي سي مسأدا(   
 اتوفون فأيت ليفه كلوارسفاي قوات دان ئائه 

توغئو سفاي سيمني ترسبوت كرس باروله بوليه بوبوه تاهيء بناتغ فدا هاري (   
 ايسقكن 

خوخوركن اير ماسوق كدامل لوبغ جابريماللؤي فايت ئاس بوبوه سهيغئ ليفه (   
 هوجوغ فأيت سديكيت 

 ئونادان ملتقكن سهيغئ كمس دان سيف جبالن فأيت كفدا متفت بوات(   

ابكتكن فاسغن بوتول سفاي تكن ايردان مثكتكن هاوا ايردان سنتياس متبهكن (   
ايرددامل بوتول ترسبوت سهيغئ ليفه فأيت يف إي اتوفون بياركن ايرايت تيغئي سديكيت داري هوجوغ 

 سم  -فأيت سباثق 

 

 جابري جروت ئاس باي أو يغ سوده بوات دان خارا امبيل ئوناث  ئمربيغك 
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 (ث ) ملفريان  

 (روفا سفرت فايغ ) سوسونن خارا ممبوات دان بنتوق تالئا انتوق خروتكن ئاس باي أو 

 (فايغ ) خارا سوسونن انتوق ممبوات تالئا ئاس باي أو . 

 بارغ يغ مسيت سديا انتوق بوات سفرت برايكوت / الت الت (  

 ليرت سباثق   اوبة جائ توفه  م فرسئي  سباثق   فاسري 

 ليرت سباثق   فرينت كوت  م فرسئي  سباثق  اخيي باتو 

 فوتوغ  سباثق   بروبوغ بيلق   سوفيق سباثق  دبوسيمني  

 فوتوغ سباثق   تول بروبوغ ب  توكور سباثق  خوكوغ مسني  

 فوتوغ سباثق  هونفأيت يف وي سي   اورات سباثق  هون بسي 

  بوتول سباثق  فوتوغ     ئام انتوق هوبوغ  م سباثق  اخيي فنجغ  لوموغ باتو 

 بوتري سباثق  فوتوغ   ايبوبوك كاتوق  م سباثق  اخيي فنجغث  لوموغ باتو 

 ئولوغ سباثق  فوتوغ                فلستيك ايكت  سباثق  م  فالفيق مسني 

 دافور سباثق   دافورئاس منانق  فوتوغ سباثق  م  فالفيق مسني 

 بوتري سباثق   فوتوغ  فايغ مسني  م سباثق  .هون فنجغث  فأيت اير 

خروت ايت موده خارا مميليه متفت مسيت ليهت متفت يغأدا خهيا مسفي سفاي فركارا يغد(. 
انتوق برفوغسي ترلبيه بأيك سكرياث ترفيليه متفتث يغ تيغئي ايرتيدق مسفي دان ادا ايرددامل تانه يغ ساغت 

م  سفاي دافت منجائاكن بهيا كيميا يغ اكن  دامل مسيت جأوه داري تالئا يغ كيت ئونا مينوم سباثق 
داري كيت مغئالي تالئا انتوق خروت  سرا ماسوق ددامل تالئا ترسبوت مك دغن سبب ايت سبلوم

 ئاس باي أو ترلبيه دهولو مسيت ممبوات كاجني تنتغ متفت دان جنيس تانه ترسبوت 
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لتقكن موديل انتوق مغئاليكن تالئا ترسبوت سرت ممبوات عالمت دغن مغئوناكن (. 
دامل لبيه كورغ سم دان  كافورفوتيه دأتس متفت يغ اكن دئالي بربنتوق بولت يغ لواسث سكورغ  

 م اتوفون دامل بري سام دغن فنجغث فايغ سفاي موده انتوق ئالي دان بوات  

مغئاليكن تالئا انتوق بوات خروت ئاس باي أو مغيكوت ساكنت يغتله دتنتوكن اوليه (. 
 اين  فكرجا سفرمتان ئمربيغك 

  

 ئالي تالئا انتوق خروت ئاس باي أو ئمربيغك 

م  ق ددامل لوبغ دغن مغئوناكن سيمني مخفوردغن بسي يغلواسث لبيه كورغ همفاركن تاف( 
 م سرت مغئوسقكن سيمني بيار ليخني سفرت مان ئمربيغك  - تبل فوال تأكورغ داري 

  

 خارا همفاركن سيمني دفاتأ تالئا سرت مخفوركن دغن بسي  ئمربيغك 

دتفي تالئا دغن ( اخيي  لواسث تأكورغ داري ) يء تبوق لوبغ انتوق بوبوهكن فأيت متبه تاه( 
م دان تبوق لوبغ انتوق  خارا اوكورداري مولوت فايغ سهيغئ مسفي فدا متفت تبوق لوبغ سكورغث 

دفايغ سبله يغ بتول دغن فأيت يغ ( اخيي  لواسث تأكورغ داري ) بوبوه فأيت سفاي جائ ليفه كلوار 
 اين  قث بيار سام راتا سفرمتان ددامل ئمربيغك هوبوغ انتوق متبه تاهيء دغن لت
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 خارا تبوق لوبغ انتوق بوبوه فأيت متبه تاهيء دان فأيت كلوارايرتاهيء ليفه ئمربيغك 

باوأكن فايغ يغ سوده دسديا ددامل لوبغ يغ سوده دئالي دغن خارا لتقكن فايغ ترسبوت دتغه ( 
 ترسبوت جاغن سام سكالي فايغ ايت سيغيت دسبله مان لوبغ سرت منجائاكن بيارسام ترلتق فايغ 

 اين سفرمتان ئمربيغك 

 

 باوأ تورون فايغ ددامل تالئا يغ سوده سدياكن ئمربيغك 

) م بوات هوبوغ دغن تالئا خروت  اخيي فنجغث  باوأ فأيت بسي لواسث سكورغث ( 
به تاهيء دغن مغئوناكن فاسريانتوق فلكت ليهت متفت يغ سوده تبوق انتوق هوبوغ دغن فأيت مت( فايغ 

 اين  سفرمتان ئمربيغك 

 

 

 

 

 خارا هوبوغكن فأيت بسي دغن تالئا ئاس خروت سفاي بوليه متبه تاهيء ئمربيغك 



~ 135 ~ 
 

) م هوبوغ دغن تالئا خروت  اخيي فنجغث  باوأكن فأيت بسي لواسث تأكورغ داري (
وبوغ دغن فأيت متبه تاهيء دغن مغئوناكن فاسريانتوق فلكت ليهت متفت يغ سوده تبوق انتوق ه( فايغ 

 اين سفرمتان ئمربيغك 

 

 

خارا هوبوغ فأيت بسي دغن تالئا خروت باي أو سفاي منجادي لوبغ انتوق  ئمربيغك 
 تاهيء ليفه كلوار

موألي داري متفت يغ ( فايغ ) فليخينكن دغن سيمني فاسريألايت ددامل تالئا خروت ( 
) تيغئي داري متفت هوبوغ انتوق متبه تاهيء دان فأيت انتوق ليفه تاهيء سهيغئ مسفي كسبله أتس تالئا 

 اين  مسواث سفرمتان ئمربيغك ( فايغ 

 ددامل تالئا خروت  خارا فليخني دغن كافورفاسريألأيت ئمربيغك 

سم داري متفت يغ  -مخفوركن سيمني سرت خوواهكن دلوارفايغ تبل تأكورغ داري (
تيغئي سديكيت داري فغوبوغ متبه تاهيء دان فاهيء كلوارتاهيء سهيغئ مسفي كسبله أتس تالئا 

 اين  يغك مسواث سرت فليخني دغن كافورفاسريألأيت دان فليخني الئي سفرمتان ئمرب( فايغ ) خروت 
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 خارا مخفوركن سيمني انتوق همفاردلوارفايغ  ئمربيغك 

لوموركن فرين كوت دمتفت يغ تله فليخني دغن كافورفاسريمسأدا ددامل اتوفون دلوارتالئا ( 
 اين  سفاي دافت منجائ جرت ايركلوار سفرمتان ئمربيغك ( فايغ ) خروت 

 

 

 

 كوت ددامل دان دلوارتالئا خروت خارا ئونا ورنا فرين ئمربيغك 

 تكن بيارقوات سهيغئ مسفي كتانه اصل ( فايغ ) كاموسكن دغن تانه دسكليلني تالئا ( 

ئالي فوال تالئا انتوق ليفه تاهيء مراتاكن تانه بياررنده سديكيت داري بريا تالئا خروت         ( 
م فرسئي    فارن سلواسث سم سلفس ايت بوبوهكن سيمني هم -سكورغث ( فايغ ) 

سم دغن خارا لتقكن متفت كلوارث تاهيء ايت دفرتغه تالئا مك افبيل سوده بوبوه مسني دان سوده  تبلث 
م سرت  م فرسئي تيغئيث    فليخني يباربأيك مك باروله خوكوغ مسني بلوك سلواسث 

 اين  يغك لوموركن كافورفاسريدسبله لواردان دامل سفرمتان ئمرب
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 خارابوات تالئا سيمفانن تاهيء ليفه كلوار ئمربيغك 

بوات تالئا انتوق متبه تاهيء سرت اغكت بيارتيغئي سديكيت داري بيبريتالئا سيمفانن (
سم لتق  ليفه تاهيء بتول دغن لوموغ فأيت بوبوه تاهيء سرت بوبوه فالفيك سيمني لبيه كورغ تبل 

ت فأيت دأتس تانه يغتله متبوغ اتوفون لتق برسوسون دأتس فالفيك مسيمن سام بسردغن خارا لتقكن مولو
 اين  سم سفرمتان ئمربيغك  -متبه تاهيء دتغه سلفس ايت باروله خووه سيمن تبلث لبيه كورغ 

 

 تالئا متبه تاهيء ئمربيغك 

سم سكرياث دتغه  -سم تبلث تأكورغ داري  بواتكن تودوغ تالئا سيمني سلواسث ( 
لتقث سفاي متوه دوابله بيارسبله باوه متوهث  سم هون فنجغث  تودوغ ترسبوت مسيت ادا فأيت اير 

سم دان سلبه دأتس مسيت ادا بروبوغث سفاي بوليه هوبوغ دغن فأيت يف وي سي سفرمتان  سهيغئ مسفي 
 اين  ئمربيغك 

 

 

 

 

 خارا ممبوات تودوغ سيمني انتوق توتوف سبله أتس تالئا خروت ئمربيغك 

دغن سخارا لتقث دتغه ( فايغ ) سم لتقث سبله اتس تالئا خروت  باوأ فالفيك سيمني ( 
 دغن فالفيك سيمني ( فايغ ) دان مغئوناكن كافورفاسريانتوق فلكت دغن تالئا خروت 
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يغرتلتقث ددامل ( فايغ ) امبيل تودوغ سيمني يغتله دسدياكن ايت لتقث دأتس تالئا خروت ( 
سلفس ايت امبيل فوال تانه لييت ماري ( فايغ )  دغن لتقث فوال فأيت ايردتغه تالئا خروت فالفيك سيمني

سم دغن خارا تكن بيارقوات مك افبيل سوده بوبوه تانه  -بوبوه ددامل فالفيك سيمني تبلث لبيه كور 
سم سفرمتان  -لييت باروله بوبوه ايرماسوق سهيغئ تيغئي لبيه داري تانه لييت الئي سكورغث 

 اين  ئمربيغك 

 خارا بوات تودوغ تالئا سيمني سبله اتس تالئا خروت ئمربيغك 

دان هوبوغ دغن فأيت ايرداري تالئا   PVCهوبوغكن فأيت ئاس دغن مغئوناث فأيت ( 
 اين  سهيغئ مسفي كدافورماسق سفرمتان ئمربيغك ( فايغ ) خروت 

 

 هوبوغ فأيت باوأ ئاس انتوق كئونأنث  ئمربيغك 

بوات موتوسفاي مغوكوركقواتن ئاس اياله منجادي الت يغرتفنتيغ ددامل مغئوناكن تالئا ( 
دان كستابيلن سيستيم ( فايغ ) باي أو كران دي دافت منتوكن مجله يغأدا ترتيغئل ددامل تالئا ترسبوت

م بيلق سفرت اغكا يو تيفيق دكايو  هون فنجغث  لواسث تالئا خروت دغن مغئوناكن فأيت خره س
اتوفون تيفيق دبسي دان ممبوات عالمت سفاي منتوكن ماس انتوق ممريقساكقواتن تنائا ئاس ترسبوت 

سبله هوجوغ فأيت بروبوغ دغن فأيت ايرئاس سبلوم بوات هوبوغ دغن ئاس انتوق منانق دان لتقث دتفي 
 فت يغ  سسواي سكالي دينديغ اتوفون دمتفت دمان مت



~ 139 ~ 
 

خارا خوميل دافور ئاس منانق انتوق كئونأن دغن ئاس باي أو اين دافورئاس منانق بياس (  
سكرياث تيدق اوبه سواي تيدق دافت ئونا دغن ئاس باي أو اين مك مسيت تبوقكن لوبغ تيكوس سفاي 

مل دان لوبغ سبله دامل لواسث  ئاس دافت ماسوق ممباكردداملث دغن خارا تبوق لوبغ تيكوس سلواسث 
مل سبلوم نأهوبوغ دغن مغئوناكن كفيغ بسي اتوفون تيوف تايرموتوكرت منجادي بولت سرت  

 تبوق لوبغ دتغه كمدين توتوف ددفن ايبوانتوق منجائ باهن راموان دافورئاس يغدهولو

 خارا مغوجي دافورئاس باي أو يغرببنتوق سفرت فايغ . 

روت ئاس دان فأيت هنرتئاس اداله منجادي اوخارا يغرتاخريسكالي يغ ممريقساكن تالئا خ
فنتيغ ددامل ممبوات تالئا ئاس باي أو كران افبيل كيت سوده ممبوات تالئا ئاس باي أو سكرياث ادالوبغ 

متوس مك تأدافت مناروه ئاس ترسبوت بوخورهابيس سبب ايت سبلوم داري بوبوه تاهيء بناتغ ترلبيه 
 :ريقسا اداكه متوه اتوفون تيدق مك خارا ممريقسا سفرت برايكوت اين دهولومسيت مم

 توتوف سويت فأيت هنرتئاس سبلوم داري بوبوه ددامل دافورئاس ماسق بيار كمس. 

متبهكن ايرماسوق ددامل تالئا متبه تاهيء كمدين فرئي ليهت كأدأن ايرليفه اتوفون تيدق مك . 
 تالئا متبهن مك برهنتيله داري بوبوه ايرترسبوت ½جك كأدأن ايرايت ليفه مسفي تاهف 

فريقسا بكس متوه دمتفت بروبوغ يغ بتول اتوفون متفت بروبوغ تيئ خابغ دان مسوا متفت .
مغوبوغ سرت سئل ايبوسويت دغن مغئوناكن بويه ايرصابون اتوفون بوويه داري صابون باسوه خووه 

يه كلمبوغ فسيت ادا متفت بوخور مك سئراله توتوف دأتس متفت مغوبوغ كمدين ممرهاتيكن جك ادا بو
ايبوسويت دتالئا ئاس خروت سلفس ممبأيكي متفت بوخورترسبوت كمدين باروله بوات اوجني مسوال 

دغن خارا بوكاكن ايبوسويت دتالئا سفاي دافت منجامينكن فأيت هنتاران ئاس دان ايبوسوويت تيدق 
 ادا كسن بوخور

وراتوفون فأيت هنتاران ئاس سوده مك سلفس ايت مستب ممريقسا سلفس ممريقسا متفت بوخ.
فوال دتالئا خروت ئاس دغن خارا منوتوف ايبوسوويت دتالئا ئاس خروت بياركمس سرت ممبوات 

 جم  عالمت دمتفت ايرنأيك ليفه تالئا دغن توغئوث ماس لبيه كورغ 

ث بيالغن ايرتيدق تورون اتوفون افبيل سوده مسفي ماس دغن خارا ليهت دتالئا ليمفهن سكريا.
كورغث سديكيت سهاج ايت منوجنوقكن بهوا تالئا ترسبوت تيدق ادا لوبغ متوه بوليه مناروه ئاس 

 سفرت بياس
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سكرياث بيالغن ايرماسيه كورغ تورون مك منوجنوقكن بهوا تالئا ترسبوت ادا لوبغ متوه .
يغئل بيالغن ايرسام دغن مولوت تالئا انتوق تيدق بوليه تاروه ئاس مك مسيت سروت ايركلوارسهيغئ ت

 متبه ايركمدين باروله متبهكن ايرباروسهيغئ مسفي كتمفت يغتله كيت بريكن عالمت دهولو

ممريقسا لوبغ متوه دتالئا ئاس دغن خارا مغئاليكن دتفي تالئا ترسبوت سهيغئ مسفي . 
ن خارا خووهكن ايرصابون اتوفون بوويه كتاهف فريغكت فأيت انتوق متبه تاهيء اتوفون فأيت ليمفهث دغ

 صابون باسوه دسكليليغ تالئا جك سكرياث ادا بوويه كلمبوغ مك تنداكن عالمت دسيتو

 ايسافكن مسوا ايرداري تالئا ئاس دان سئراكن ممبأيكيث متفت يغتله بوات عالمتث.

كيت ممبوات  افبيل سوده ممبأيكي متفت بوخور مك سفاي دافت ممربي جامينن بوليه فوال.
 ممريقسا سفرت دولوسكالي الئي 

 خارا متبهكن تاهيء دان خارا مغئوناكن تالئائاس باي أوبنتوق فايغ اين . 

سبلوم داري بويوه متبه تاهيء ئاس باي أو ترسبوت مك مستيله بوبوهكن ايرسهيغئ فنوه . 
هاري سألين داري  -تالئا ئاس  دغن خارا بوكاكن ايبوسوويت دتالئا دان رنغكن تالئا سالما 

دافت مغوكوهكن تالئا ئاس ترسبوت دي جوئ دافت مغورغكن ماسم تالئا يغ تيمبولث كران متبهن 
 دداملث سيمني 

فركارا يغأكن ئوناث انتوق خروت ددامل تالئا ادا له ترديري داري سئل تاهيء بناتغ ترنقكن . 
سفرت تاهيء ئاجه ، كودا ، ملبو ، كرباو ، بابي ، ايتيق ،ايم دان سئل تاهيء بناتغ باسه لبيه سئرا ممربي 

اري لبيه الئي تاهيء الما ممفوثأي ه باهن ئاس لبيه باثق داري تاهيء كريغ يغ تيغئل الما لبيه داري 
فثاكيت يغ كادغ كاال جك ماري هيمفونكن دغن تاهيء بارو مثببكت ايبوفثاكيت ايت مغورغكن 

 برفوغسي فايه منجادي ئاس 

بيالغن راموان تاهيء بناتغ دغن ايراداله مغيكوت كاجني يغتله دبوات تردافت بهوا مخفوران .  
كن ممربي ئاس يغ بئيتوباثق دان سئرا سكالي دغن ادا مخفوران ترسبوت سكرياث فكت يغ سسواي ا

فراتوس دغن مغئوناكن مخفوران يغلبيه بأيك سكالي اياله تاهيء بناتغ  -تاهيء تأكورغ داري 
 بهائني دغن ايرسباثق  بهائني دغن كيت مغئوناكن بيالغن تاهيء بناتغ  ساتوبهائني سرت اير

بهائني دغن  بناتغ ايت ساغت فكت سفرت تاهيء ئاجه مسيت ئوناث  بهائني دسببكن ستغه تاهيء
 بهائني لبيه كورغ  ايرسباثق 
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فدا فرموألن خروت فدا مان كلوارئا يغ ادا باثق بناتغ ترنقكن تيدق اكن تيمبولث مسأله ترسبوت .
ق ادا بناتغ دسببكن كواس انتوق منخاري تاهيء بناتغ دغن موده سكالي تتايف ستغه كلوارئا يغ تيد

ترنقكن سوسه انتوق مغهيمفونكن تاهي ء ترسبوت مسيت مغئوناث برباف هاري سفاي دافت بيالغن يغ 
خوكوف سكرياث فرلوكفدا ماس انتوق مغهيمفون تاهيء مك خوبا ايكوت جالن اين يأيت دغن خارا 

ق سديكيت سهاج بويوه سئل تاهيء باسه يغ سوده دافت ايت كدامل تالئا ساللودان خووهكن ايرماسو
ستيف كالي بوبوه تاهيء سفاي دافت منجائ تاهيء ايت تيدق كريغ دافت منجائا تيدق ترهيغئف دغن 

افبيل دافت مجله تاهيء خوكوف مك سئراكن متبهكن ايرماسوق ددامل تالئا سهيغئ فنوه جك  كومن 
اتوفون تاهيء تانه سكرياث بركهندق منخفتكن ماسف ئاس بوليه جوئا دغن خارا بوبوه سلوق لييت 

ددامل سوغي اتوفون بوبوه فاتي يغ سوده هنخورداري تالئا مجنب خوخورماسوق ددامل تالئا خروت لبيه 
فراتوس سهاج اكن منخفتكن ماسقث ئاس ددامل تالئا ترسبوت تتايف سكرياث سوسه انتوق  كورغ 

 سام دغن بريا تالئا بوات مك تيدقله مغاف بيالغن تاهيء يغأدا ددامل تالئا تاهيء بياركن

هاري  -خارا متبهكن تاهيء بناتغ ددامل تالئا خروت ددامل فرموألن خروت لبيه كورغ . 
فرتام جاغن سام سكالي متبهكن تاهيء ددامل تالئا كران كومن يغأدا ددامل  تاهيء ترسبوت  اكن 

ه كيت امبيل ئوناث مغهنخوركن دغن طبيعتث بئيتوباثق سكالي مك افبيل سوده منجادي ئاس بولي
داري مجله بيالغن  /ليرت اتوفون سباثق  ساللوسرت سنتياس متبهكن تاهيءث سهاري لبيه كورغ 

 بندا خأيريغأدا ددامل تالئا ترسبوت دغن خارا بوبوه ستيف هاري 

تاهيء يغ ليمفه كلوار داري تالئا سيمفانن كلوار بوليه امبيل فرئي بوبوه دفاهون كايو .  
سبائي باجا دغن خارا مخفوركن دغن ايرسفاي منجادي ايرباجا كمدين بوليه بوات جريوسكن فوهون 

 كايو ترسبوت باجا ترسبوت ممفوثأي باهن يغ فوهون كايوساغت فرلو
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( ث) ملفريان   

(بنتوق تيدور ) ليرت 288سوسونن خارا بوات دان موديل دافورباكرهارم   

ليرت روفاث تيدور 288ت دافورباكر هارم خارا سوسونن بوا . 1  

ليرت اين بنتوق تبدرو 288معلومات عمومث تنتغ دافورباكرهارم     

م فرسئي  8.2دافورسبسر  -                  

كيلو جرام سكالي اكن مغحاصيلكن  08دسئي كواليتيث اياله دافت مغئوناكن كايوايف  -           
جم 0 – 6يلوجرام سكالي مغئوناكن ماسث لبيه كورغ ك 10 – 10ساتوكالي لبيه كورغ    

) بات  088-088دان هرئ اوفهن تنائ اورغ مسيت مغئونا مودال لبيه كورغ  2هرئ بارغ  -          
(  2مغيكوت هرئ بوتول دستيف متفت ماسيغ   

 288ادافون مخفوران يغ مسيت ئوناكن ددامل ممبوات دافورباكرهارم                
:ين بنتوقث تيدور ممفوثأي سفرت برايكوت ليرتا  

 ليرت 288بلدي ( 1     

 اخيي  1اوغسا بسرث لبيه كورغ بولت تغهث   9 8بروبوغ بيلق فأيت ( 2        

 م 1اخيي فنجغث  1فأيت بتول  سفوتوغ لواسث ( 1         

 توكور 0سيمني جوكوغ سباثق ( 1        

 جوكوغ ورنا مريه( 0        

 1:1تانه لييت مخفوردغن هابوق ئاجي دغن مغئوناكن مجله هابوق ئاجي دغن تانه لييت سباثق ( 6         
تانه لييت مخفور هابوق ئاجي دافت برفوغسي سبائي فلكت دأنتارا هوبوغ مساس بوات دافوردان ددامل 

دافورترسبوت  بوخوردافت مثكتكن ماسوقث اغني ددامل 2ماس باكر دافورسفاي دافت تافوغ متفت 
سكرياث تيدق دافت خارا هابوق ئاجي بوليه جوئا مغمبيلكن هابوق ئاجي مخفوردغن تانه لييت ددامل 

  1:  1بيالغن مجله سفرت 
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تانه متبوغ اتوفون فاسري بوليه ستغه كريتا تانه اين دافت ممربي جائأن فانس دأنتارا دافوردغن اودارا ( 0          
 اين  1لوار سفرمتان ئمربيغك 

 

 مجله تانه اتوفون فاسريسفاي دافت مناروه فانس ددامل دافور  1ئمربيغك 

مسيت ادا تياغ انتوق فئغ بهائني دافورسبله لوار دغن خارا تامنكن تياغ ترسبوت لواسث لبيه ( 0               
 اين  2يغك سم دغن خارا اوكورداري تغه تياغ لتق سبئيمان ئمرب 08 × 08كورغ دأنتارا ساتوساتو 

 

باهن انتوق ممبواتكن كوليت دافورمسيت داري باهن يغ تاهن فانس سفرت باطا اتوفون كفيغ  
يغألين سبلوم داري لتقكن دافورمستيله كيت مراتاكن دولومتفتث بيار بري سيغيت  2سجني اتوفون بسي 

دافورايت ملتقث سديكيت دغن خارا ملتقكن دافوردفن لبيه تيغئي داري بالكغ سديكيت دان بوجور
 بياربوليه اغني برتيوف ماسوق سلفس ايت باروله  اخارا هوبوغ  بوات دافور

 08 × 08افبيل سوده تامن تياغ ماسوق مسيت لتقكن جارق جأوه دأنتارا تياغ ايت لبيه كورغ  
 :سم سلفس ايت باروله موألي بوات دافورسفرت برايكوت اين 
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غ ددفن دان بالكغ ماري لتقث دتغه متفت تياغ دغن خارا باوأ ايبودافوريغ سوده تبوق لوب. 1 
اخيي دودوق سبله باوه سفاي دافت بوات هوبوغ  0ملتقكن لوبغ بولت يغ سوده تبوق ايت تأكورغ داري 

اخيي سفاي منجادي  1اوغسا يغتله بتوق لوبغ سلواسث  98دغن بروبوغ فأيت بيلق يغ سوده سديا دولو 
 كايو متفت كلوارث اغني دان آساف

باوأ باطا يغ اكن بوات دينديغ دافورسبله لوارماري تيفيق دغن تياغ دغن لتقث بياربتول دوابله . 2 
سم دغن خارا اوكورداري بيبريدافوريغ دهوجوغ سكالي  18سكالي دغن ادا جارقث تأكورغ داري 

ت متبوغكن تانه سهيغئ مسفي دهوجوغ دينديغ سبله دامل سكالي تتايف سبله بالكغ تيدق توتوف لفس اي
 اين  1دسبله تفي دافورمغيكوت كأدأن سفاي دافت منجائا دافورتيدق برئرق سفرمتان ئمربيغك 

 

 خارا بوبوه باطا انتوق منجادي دينديغ دافوردغن تياغ ايكت  1ئمربيغك 

اخيي دغن خارا بوبوه  1اوغسا بسرث لبيه كورغ  98هوبوغكن فأيت خابغ داري فلستيك . 1 
واس سكالي ددامل لوبغ يغ تله تبوق سبله بالكغ دافوردان باوأ توكورجوكوغ اتوفون تانه ماري سبله يغ ل

متبوغ دكليليغ لوبغ يغ سوده تبوق سفاي ممربي رواغ كلوار اغني اتوفون اساف كايويغأدا دداملث سفرمتان 
 اين  1ئمربيغك 
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 خارا هوبوغ فأيت برخابغ  1ئمربيغك 

سم هوبوغ دغن فروبوغ   188اخيي فنجغث  1غ بسرث لبيه كورغ هوبوغكن فأيت بتول ي. 1 
اوغسا يغتله كيت هوبوغ دبالكغ دافورسرت فوكول كايوماسوق دتفي فأيت دان  98بيلق يغ بوخوث 

 باوأ كراوت اتوفون تالي سفاي ايكت فأيت بيار كمس سكالي 

دان لوبغ اساف بياربأيك  اوغسا 98هوبوغ متفت فغوبوغ بيار بأيك ، متفت بيلق يغ بوخورث . 0 
 جاغن ادا لوبغ يغ متوه مساس باكرهارم

 سم 10-18توتوفكن دينديغ دافورسبله بالكغ دغن خادغكن جارقث لبيه كورغ . 6 

خووه تانه اتوفون فاسرييغ سوده سدياكن ايت ددامل فرانتارأن دافوردغن دينديغث دسبله . 0 
اوغسا دغن هوجوغ فأيت كلوار اغني  98لق بوخورث بوخو سفاي دافت فئغ فأيت بروبغ بي 1بالكغ  

دبالكغ دان سفاي منجادي فثكت ايبودافور دان مغمبيلث دينديغ دافورسبله دفن فلكت دغن موك 
دافورسفاي دافت فئغ تانه اتوفون فاسريددفن دافوررونتوه تتايف مسيت ممربي رواغ تغه سفاي موده انتوق 

 دافورترسبوت  بوك دان توتوف دغن تيدق فايه اوبه

-28اخيي فنجغث لبيه كورغ  1-2كرتكن كايو سفاي منجادي باتل سلواسث لبيه كورغ .0 
توكول لتقث متبوغ دباوه دافور دغن لتقث جارق جأوه دأنتاراث بيار سسواي دغن ممربي  1سم سباثق  20

 اين  0رواغ انتوق برتيوفث اغني ماسوق ددامل دافورث سبئيمان ئمربيغك 
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 ليرت بنتوق تيدور يغ سوده بوات مسفرناث 288دافورباكرهارم  0غك ئمربي

 ليرتبنتوقث تيدور 288سوسونن خارا باكردافورهارم . 2

 خارا سوسونكن كايوانتوق دباكر 

باوأ مسوا كايويغ اكن دباكر سرت فيليهث مغيكوت كأدأن بسر هالوس كايوترسبوت    -
بوات تيئ متبوغ يأيت مجله يغ كخيل ، مجله يغ فرتغهن دان مجله يغ بسرسكالي انتوق موده بوبوه ددامل 

دافورمغيكوت كهندقث دسببكن كفانسن ددامل دافورترسبوت تيدق سام اوليهكران باهن يغ اكن ماري 
باهن يغ ادا  2اكرايت سالين داري كايوبوليه جوئا ئوناث تفوروغ ثا اتوفون جائوغ فون بوليه دان ألين ب

 ددامل مشاركة كيت 

لتقكن كايويغ هالوس سكالي دفاتت دافور دغن خارا لتقكن كايوسبائي باتل اتوفون    -
 بسردودوق دلوارفنفيه دغن خارا بوبوهكن هوجوغ كايويغ كخيل ماسوق دولو هوجوغ كايويغ 

خارا مثوسونكن كايواين فون ساغت فنتيغ سكالي كران كفانسن يغ ادا ددامل   -
دافورايت تيدق سامث دبهائني باوه سكالي درجه فانهث كورغ سديكيت داري سبله أتسث سبائيمان 

 اين  6ئمرب يغك 
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 خارا مثوسونكن كايوددامل دافورباكرهارم  6ئمرب يغك 

ستله بوبوه كايوماسوق ددامل دافورسهيغئ فنوه توتوفله دغن تودوغ ددفن دافوردان    -
سم دغن خارا فوسيغكن لوبغ تبوق ترسبوت دبهائني  28 × 28مسيت تبوق لوبغ سديكيت سكورغث  

 باوه 

ماسوقكن تانه لييت يغ سوده مخفوردغن هابوق ئاجي يغ دسدياكن ايت سفاي    -
را متفت هوبوغ بيار بأيك دان كمس كران دافت منجائ متفت بوخوركلوار كران دافت مغهوبوغكن دأنتا

 سكرياث ادا لوبغ انتوق ماسوق اغني اودارا ددامل اكن مثببكن موسنهث هارم ترسبوت 

ئوناكن تانه اتوفون فاسريتوتوف مسوابالكغ دافوراتوفون دسكليليغ دافوربياركمس    -
 سكالي 

توق بوبوهكن ايف دغن خارا جوكوغ سيمني لتقث دسكليليغ بوات لوبغ ددفن دافوران  -
بله ساتوبله ساتوتوكول سرت منجائاكن جارق جأوهث بيارسام دغن لوبغث يغتله دتبوق  2دافوردوا 

توكول سوسون دأتس جوكوغ يغتله لتق دغن  2دأتس تودوغ دافوردان امبيل الئي جوكوغ سيمني 
 سخارا بروبوغ دأتس تانه فنجغث 

وأ تانه لييت يغ سوده مخفوركن دغن هابوق ئاجي يغتله دسدياكن ايت ماري با   -
 1هوبوغ متفت مغوبوغ يايت تودوغ دفن دافوردغن جوكوغ سيمني دان متفت بروبوغ دأنتارا جوكوغ 

 توكول ايت سفاي دافت منجائ متوه لوبغ افبيل سوده بوات دمكني باروله خوخوه ايف باكرهارم ترسبوت 
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خا

ليرت بنتوق روفا برديري خارا ممبوات دافورباكرهارم    

) بات   – مودال انتوق فالبورددامل ممبوات دافورباكرهارم ترسبوت لبيه كورغ 
:ادافون خارا ممبواتث سفرت برايكوت اين ( ئونابيارخوكف باروله بوليه دجوال   

م تيغئيث  ليرت ادا لواس بولتث سباثق  خاري ئيليغ ميثق يغ كوسوغ بسرث سقدار   -
كايو ايف م سرت ادا تودوغ دكليليغث بوليه توتوف ادا تالي بوليه بوكا دان توتوف موده انتوق بوبوه  

 دان كلواركن هارم 

فوتوغ دغن خارا هوبوغ  سم سباثق  اخيي فنجغث  باوأ سفوتوغ بسي هيتم يغ بسرث   -
سم سفاي  -سم دتيئا بله دان تيغئل جارق تيغئي داري تانه لبيه  كورغ  -دغن ئيليغ لبيه كورغ 

 دافت ممبوات لوبغ انتوق كلواركن اغني اتوفون اساف كايو

 سم سباثق    تبوقكن لوبغ سلواس امفه فرسئي سبله تفي دفاتت ئيليغ سلواسث   -
 لوبغ سفاي دافت هوبوغ دغن لوبغ خوخوه ايف اتوفون ترووغ ايسف اودارا

سم مك كفيغ تسي يغ سوده      بوبوهكن كوتوق بسي امفه فرسئي سبسر  -
سلفس ايت باوأ ماري هوبوغ دغن لوبغ امفه فرسئي هوبوغ ايت مسيت تبلث سام دغن ئيليغ ترسبوت 

 سبله تفي ئيليغ يغ سوده تبوق ايت سفاي جادي لوبغ خوخوه ايف دان تروووغ ايسف اودارا

سم سفاي دافت تودوغ    سرت ايت جوئا مسيت سديا كن كفيغ بسي بسرث  -
 دافورانتوق مغاولكن اودارا

اخيي  ايف دغن مغئوناكن بسي يغ بسرث لبيه كورغ بوات فنافيه انتوق انتوق الفيق كايو -
فوله بوي بيلق كليليغث سرت مغئوناكن بسي فنجغ سام بسردغنث بوات هوبوغ سفرت ئيئي 

سم سفاي دافت باوأ  بيارسسواي دان ايكت دغن بسي بولت مك فنافيه ترسبوت بسرث سلواس 
 سم  متفت فئغ تيغئيث لبيه داري تانه سقدار ماسوق دافوردغن موده دان فنافيه ترسبوت مسيت ادا 
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 ليرت روفاث برديري  دافورانتوق باكرهارم  ئمرب يغك 

 

 تودوغ دافور دان فأيت انتوق قوات ايف .    ايبودافور. 

 بهائني تاروه ايرليما اسف كايو.    لوبغ لوموغ اسف . 

 لوبغ انتوق بوبوه كايوايف .   فنافيه انتوق لتق كايو ددامل . 

 لوبغ انتوق كوتيق ايرليما اسف كايو.

 لري بيتوق روفاث برديري الت الت انتوق ممبوات دافورباكرهارم  ئمربيغك 

 ليرت بنتوق روفاث برديري اين  خارا باكرهارم ددامل دافورباكر . 

 سم  كرت كايوايف بيار فنجغ سقدار   -
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يف برديري سهيغئ  فنوه سكرياث اتوربرتيدور مسيت مغئوناكن متفت يغ بئيتو اتوركن كايوا  -
باثق سكالي دان مثببكن اودارا سوسه برتيوف دان مسيت فيليه سوسون كايويغ هالوس دسبله باوه دان يغ 

بسردسبله أتس دسببكن دسبله اتس دافور درجه فانس لبيه داري باوه مك اكن مغوبهكن كايويغ 
   ارم لبيه بأيك داري سبله باوه يغ درجة فانس كورغ سديكيت سفرمتان ئمربيغك بسرمنجادي ه

 توتوفكن مولوت ئيليغ دغن تالي بياركمس سفاي اودارا تيدق دافت ماسوق دداملث  -

 خوخوهكن ايف دلوبغ بوبوه ايف دباوه -

،  مينيت سرت ليهت لوبغ اسف -بيالغكن ماس مسنجق موألي خوخوه لبيه كورغ  -
اسف ادا تيئ فريغكت فريغكت فرتام اسف برورنا فوتيه كالبوسلفس ايت اكن بروبه منجادي ورنا 

 بريودان اكن منجادي خره سهيغئ منجادي اسف فانس سهاج

 جم سرت توتوف لوبغ سبله اتسث  تيالغ مسنجغ موألي باكرلبيه كورغ  -

لوبغ موألي خره منجادي اسف جم اسف دفوخوغ  بيالغكن مسنجق موألي باكر لبيه كورغ  -
سلفس ايت  فانس سلفس ايت باروله توتوف ستيف فوخوغ لوبغ اسف دغن بتول اتوفون باهن ألين  

 باروله توتوف لوبغ ايف مسواث بيار بائوس

جم  -جم توغئو سهيغئ سجوق لبيه كورغ  -مسنجق داري موألي باكر لبيه كورغ   -
ن حاصيل هارم يغ بركواليتب سكالي يغدافت مغئوناث دغن كمدين باروله بوكاكن دافورمك اك

 بئيتوبأيك مسأدا ددامل رومهتغئث اتوفون بوليه كيت ايدار كفاسران انتوق دجوال منجادي كرج متبهنث
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 خارا سوسون كايوايف ددامل دافورباكرهارم  ئمربيغك 
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سوسونن خارا بوات دافورايكونومي .   

:الت الت يغفرلودسدياكن انتوق بوات دافورايكونومي اين اياله / باهن     

تانه لييت يغ سوخي داري سبارغ مخفوران .                  

هابوق ئاجي هيتم.                 

كافورسيمني .               

كفيغ بسي الومينيوم.               

:خارا ممبوات دافورايكونومي اين اداله سفرت برايكوت    

  بوات هوبوغ ايبودافورانكونومي سفرت ددامل ئمرباين يغك  -             

 

خارا بوات ايبوانتوق باكردافور 1ئمربيغك   

اين  2ئمرب يغك  بوبوه بسي ددامل ايبويغأكن باكر سفرمتان  -                
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خارا بوبوه بسي ددامل بكس انتوق بوات دافور 2ئمربيغك   

بهائني  1سباثق  2-1بهائني باتوكخيل   2بهائني فاسريكاسر  1مخفوركن كافور  -                 
اين  1دان متبهكن ايردداملث سفاي دافت برمخفوردغن بأيك سفرمتان ئمربيغك   

مخفوربيار ماسوق منجادي سدائيغ بالكا سفاي دافت امبيل بوات دافور -                

 

خووهكن مسواث دان مخفوركن سهيغئ منجادي سدائيغ مسواث ئمرب يغك   

سلفس ايت باروله خووه ددامل بكس يغ سوده سديا مغيكوت سوسونن يغدتتفكن سفرمتان   -                 
اين  ئمرب يغك   
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خووهكن سئل باهن يغ سوده مخفورايت ددامل بكس يغتله سديا انتوق بوات دافور 1ئمربيغك   

تاروهكن ستنرتسفاي سجوق كمدين بوليهله خابوت كلوار بكس ايبوبوات دافور سفرمتان  -               
اين  0ئمربيغك   

 

 

 

 

 

 

تيغئلكن سفاي كريغ سيمني 0ئمربيغك   

سلفس داري خابوت بواغ كلوارداري بكس ايبودافوربوبوهله اوبت ددامل دافوردغن تانه لييت  -              
اين  6يغ سوده مخفوردغن هابوق ئاجي هيتم سفرمتان ئمربيغك   
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دافوريغ سوده بواغ كلوارداري بكس ايبوث 6ئمربيغك   

بوكوسكن دافورسرت هوبوغ فأيت كرس اكن دافتله  كمدين امبيل كفيغ الومينيوم ماري -                   
اين  0دافورايكونومي دغن موده سفرمتان ئمربيغك   

 

اياله دافوريغ سوده دبوكوس دغن بسي الومينيوم  0ئمربيغك   
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 ( ) ملفريان 

 دافورئاس باي أوايبوبكس خارا سوسونن بوات دان 

سم تيدق بيالغ دغن  10سم تيغئيث  29بكس انتوق بوات دافور بربنتوق بولت لواسث دتغه سباثق . 1
  1كاكيث كوليت دافوردبوات داري بسي سفرمتان ئمربيغك 

 

 بلدي بسي انتوق فلكت منجادي دافور 1ئمربيغك 

غ يغ انتوق باكر مسيت ادا لوبغ اتوفون خله سفاي دافت ممباوأ اتوفون هنرتئاس داري سبله اتس لوب 
  2بيليق باكرماري بوات تنائ فانس سفرمتان ئمربيغك 

 

 سوسونن سبله دأتس بيليق انتوق باكر 2ئمربيغك 

يت سم دبوات داري باهن ستيل 10سم فنجغث  10ايبودافورادا لوبغ انتوق باكر بسرث لبيه كورغ  
 اين  1مل سفرمتان ئمربيغك  1.2تبلث تأكورغ داري 
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 سوسونن خارا بوات لوبغ انتوق باكر 1ئمربيغك 

مل بوليه توكراغكت نأيك  1تودوغ انتوق بوكا دبوات داري بسي ستينليت تبلث تأكورغ داري  
 اين 1مربيغك تورون سفاي منوكراودارا  سفاي دافت ممودهكن كباكران ددامل لوبغ ترسبوت سفرمتان ئ

 

 تودوغ بوليه بوكا توتوف دبوات داري بسي ستينليت 1ئمربيغك 

مل سفرمتان  2لوبغ انتوق متبه كايوايف ددافور دبوات داري بسي كفيغ هيتم تبلث تأكورغ داري  
 اين  0ئمربيغك 
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 لوبغ انتوق متبهكن كايوايف  0ئمربيغك 

 اين 6دامل مسيت ادا فنفيه فانس سفرمتان ئمربيغك خله دأنتارا كوليت دافورسبله لوار دان سبله  

 

ايبودافورمسيت ادا تليغا انتوق دفئغ انتوق موده باوأ فينده كسان كسيين  دبوات داري بسي يغ تبل  
 مل  2تأكورغ داري 

فنافيه جوئ انتوق تافيهكن باهن باكران ددامل لوبغ باكر دبوات داري باهن بسي يغ تبلث تأكورغ  
  0مل سفرمتان ئمربيغك  12داري 
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 فنافيه انتوق تافيه باهن باكران ددامل لوبغ باكر 0ئمربيغك 

فالفيك انتوق تافيه هابوباكران مسيت بوليه باوأ كلوار ماسوق سفاي دافت ممربسيهكنث دبوات  
 اين  0مل سفرمتان ئمربيغك  1داري باهن جنيس بسي تبلث تأكورغ داري 

 

 تافيه هابوباكرفالفيك انتوق  0ئمربيغك 

 

 

 

 

 

 



~ 167 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 168 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 169 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 170 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 171 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 172 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 173 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 174 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 175 ~ 
 

( د)  ملفريان    

 خارا بوات دان بكس دافورانتوق باكرمكانن يغ بركوالييت تيغئي 

:الت الت انتوق بوات دافورباكرمكانن يغربكوالييت تيغئي  مسيت خادغ  بارغ سفرت برايكوت اين .   

لتري بنتوقث بولت بوجور لواسث دكريا داري بولت تغه تأكورغ  ئيليغ ميثق .   
اين  سم سفرمتان ئمربيغك  سم تيغئيث فوال تأكورغ داري  داري   

 

ليرت    288ات ئيليغ ميثق مو 1ئمربيغك   

اين  2اخيي انتوق بوات فمئغ سبله دامل سفرمتان ئمربيغك  1بسي فنجغ بسرث لبيه كورغ . 2  

 

بسي فنجغ كفيء 2ئمربيغك   

 1سم انتوق كلواركن هاوا فانس سفرمتان ئمربيغك  18اخيي فنجغث   2بسي بولت يغ بلوبري لواسث . 1
 اين 
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بسي بلوبغ  1ئمربيغك   

اخيي انتوق بوات فالفيك باكر ايم سكرياث  ¼لت لواسث دلوكورتغهث تأكورغ داري بسي كفيغ بو. 1
اين  1كالوبوليه فيليهله داري باهن ستينليت سفرمتان ئمربيغك   

 

بسي كفيغ بولت   1ئمربيغك   

اخيي  1/0تليغا دافور دبوات داري بسي بولت بسرث تأكورغ داري . 0  

اين 6ه اخيي دغن بسي كفيغ يغربلوبغ سفرمتا ئمربيغك بسي اورات كفيء لواسث سكورغث ستغ. 6  
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بسي كفيغ كفيء دان بسي يغربلوبغ  0ئمربيغك   

اين 6فنافيه هارم سفرمتان ئمربيغك . 0  

 

فنافيه هارم 6ئمربيغك   

 0م انتوق بوات كاكي دافور سفرمتان ئمربيغك  1اخيي فنجغث  1بسي توكور بسرث اياله داري تغهث . 0
 اين
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بسي توكور 0ئمربيغك   

كفيغ ايسى  بوليه ليفت دبوات داري بسي انتوق منجادي فيتوبوكا توتوف ئيليغ سفرمتان ئمربيغك . 9
اين 0  

 

ايسى يغدبوات داري بسي كفيغ انتوق بوكا توتوف 0ئمربيغك   

ايسي يغ سوده بوات انتوق ئوناث ددامل لوبغ بوكا توتوف دأتس فالفيك ترسبوت سفرمتان . 18
اين  9مربيغك  ئ  

 

ايسي سيف مسفرنا  9ئمربيغك   

اين  18تاغن فئغ يغ سوده سيف سفرمتان ئمربيغك . 11  



~ 179 ~ 
 

 

تاغن فئغ يغ سوده سيف 18ئمربيغك   

  11فاكوانتق فئغ دان الت الت انتوق فاكو سفرمتان ئمربيغك . 12

 

الت الت فاكوبسي 11ئمربيغك   

:يغربكوالييت ييغئي اداله ترسوسون سبائي برايكوت اين انتوق بوات دافورباكرمكانن  2خارا . 2  

ليرت ماري بوات اوكوردان هرييت اورات  288دموألي دغن ئيليغ ميثق موات . 1       
دتغهث مسأدا سبله أتس اتوفون سبله باوه ئيليغ سفاي انتوق ممبوات تودوغ ئيليغ دان دافورباكر سفرمتان 

اين  12ئمربيغك   
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كوردان توليس اورات بائي تغه مسأدا سبله برديري اتوفون سبله تيدور ئيليغ او 12ئمربيغك   

ادافون سبله اتس ئيليغ مغيكوت ئيليغ برديري مك مسيت اوكور دان فوكول اورات تأكورغ داري . 2    
سم سفاي خادغ ممبوات لوبغ بواغ دبوهارم ادافورن سبله تيدورئيليغ سبله اتس يغأكن تودوغ  10 × 10

سم سفاي دافت بوكا دان  68 × 18منودوغ مسيت اوكور دان فوكول اورات تأكورغ داري  دعن
اين  11توتوف سفرمتان ئمربيغك   

 

 خارا اوكوردان فوكول اورات بائي تغه مسأدا بله برديري اتوفون برتيدورئيليغ 

 × 10رات سلواسث ادافورن سبله دأتس ئيليغ دبهائني برديري ئيليغ مسيت اوكوردان فوكول او. 2    
اين  11سم سفاي دافت ممبوات لوبغ انتوق بوكا دان توتوف سفرمتان ئمربيغك  68  
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خارا اوكوردان فوكول اورات سفاي ممبوات لوبغ انتوق كلوارهابوهارم 11ئمربيغك   

جالنكن كرت لوبغ انتوق كلواركن هابوهارم فدا فرموألنث دغن خارا كرتكن مغيكوت اورات يغ . 1    
اين  11وده دتنتوكن دولوايت سفرمتان ئمربيغك س  

 

خارا كرت لوبغ انتوق كلواركن هابوهارم 11ئمربيغك   

اين  10بواتكن عالمت انتوق بوبوهكن ايسى فيتو سفرمتان ئمربيغك . 1      
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ممبوات عالمت انتوق بوبوه ايسى دئيليغ 10ئمربيغك   

اين  16تبوقكن لوبغ انتوق بوليه بوبوه ايسى فيتولوبغ كلواركن هابوهارم سفرمتان ئمربيغك . 0     

 

خارا تبوق لوبغ انتوق بوبوه فيتوبوكا توتوف بائي لوبغ انتوق كلوارهابوهارم  16ئمربيغك   

اين  10غك ئوناكن فاكواتوفون سكرو انتوق كمسكن ايسى لوبغ كلوار هابوهارم سفرمتان ئمربي. 6     

 

خارا فاكواتوفون فلكت ايسى لوبغ كلوارهابوهارم  10ئمربيغك   

اين  10كمسكن فاكواتوفون سكرو بياركمس دغن ئيليغ سفرمتان ئمربيغك . 0      
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خارا فلكت ايسى انتوق لوبغ كلوار هابوهارم يغ سوده سيف  10ئمربيغك   

اين  19كرتكن ستغه ئيليغ مغيكوت اوكوران برتيدورسبله دفن سفرمتان ئمربيغك . 0      

 

خارا مغرتكن ئيليغ برتيدور  19ئمربيغك   

اين  28فلكت دغن تليغا  انتوق فئغ لوبغ كلواربوكا توتوف دأتس فنافيه باكر سفرمتان ئمربيغك . 9      

 

غ بوكا توتوف دأتس فنافيه باكرخارا فلكت تليغا انتوق فئغ لوب 28ئمربيغك   
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كرتكن لوبغ بوكا توتوف دافورباكرايم سهاج فدا ئيليغ يغ برتيدور سهاج مغيكوت ئمربيغك . 18    
اين  21  

 

خارا كرتكن لوبغ بوكا توتوف دافورباكرايم سهاج مغيكوت ئيليغ برتيدور 21ئمربيغك   

اين  22بائيمان ئمربيغك كفيغ س 1تبوقكن لوبغ دان بوبوهكن سكرو ايسى . 11      

 

خارا بوبوه ايسى بوكا توتوف 22ئمربيغك   

كفيغ مك باروله بوليه تبوق سبله تفي ئيليغ بتول  1افبيل سوده تبوق لوبغ دان سوده بوبوه ايسى .  12     
اين  21دغن لوبغ بوكا دان توتوف سفرمتان ئمربيغك   
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توفخارا كرتكن سبله تفي لوبغ بوكا تو 21ئمربيغك   

اين  21اكن دافت لوبغ بوكا دان توتوف دأتس فالفيك انتوق باكر سفرمتان ئمربيغك . 11      

 

لوبغ انتوق بوكا توتوف دأتس فالفيك باكر 21ئمربيغك   

اين  20موألي كرتكن ئيليغ ستغه مغيكوت لتق برتيدوردسبله بالكغ سفرمتان ئمربيغك . 11      

 

خارا كرتكن ستغه ئيليغ برتيدوردسبله بالكغ  20ئمربيغك   
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بوبوهكن ايسى يغدبوات داري بسي دغن خاراث  فلكت دغن ايف  انتوق فلكت تودوغ دان دافور . 10    
اين  26سفرمتان ئمربيغك   

 

خارا فلكت ايسى يغدبوات داري بسي  26ئمربيغك   

  20ربيغك كرتكن ئيليغ لتقكن برديري سفرمتان ئم. 16    

 

كرت ئيليغ لتق برديري  20ئمربيغك   

ادافون دافورباكر خاراث امبيل بسي كفيغ كفيء ماري تاكوت دغن بيبريئيليغ سبله دامل سكليليغث . 10    
اين  20سم سفرمتان ئمربيغك  2-1دغن بوات رواغث  لبيه كورغ   
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  خارا هوبوغكن بسي كفيغ كفيء دغن ئيليغ سبله دامل 20ئمربيغك 

ادافون تودوغ  مسيت جوئ هوبوغ دغن بسي كفيغ كفيء دغن بيبريئيليغ سبله دامل سكليليغث دغن . 10    
اين  29سم سفرمتان ئمربيغك  2-1دبري رواغ تيغئل جارقث لبيه كورغ   

 

خارا هوبوغكن بسي كفيغ كفيء دغن ئيليغ سبله دامل سفاي منجادي تودوغ ئيليغ 29ئمربيغك   

اخيي سهاج سفرمتان ئمربيغك  2ن تودوغ سبله اتس مسيت تبوقكن لوبغ سلواسث لبيه كورغ ادافو. 19    
اين  18  
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خارا تبوق لوبغ تودوغ ئيليغ سبله دأتس  18ئمربيغك   

سم سفاي  18اخيي فنجغث  2سلفس ايت هوبوغكن دغن بسي توكول يغ بسرث لبيه كورغ . 28    
اين  11فرمتان ئمربيغك منجادي لوبغ انتوق كلواركن اغني فانس س  

 

خارا هوبوغكن بسي بولت دغن ئيليغ  سفاي منجادي لوبغ كلواركن اغني فانس  11ئمربيغك   

دان هوبوغكن دغن تليغا سفاي دافت فئغكن تودوغ ئيليغ موده انتوق بوكا توتوف سفرمتان . 21     
اين  12ئمربيغك   

 

خارا فلكت دغن تليغا فئغ بسي  12ئمربيغك   

م هوبوغكن دغن بسي فنجغ كفيء سفاي منجادي كاكي  1اخيي فنجغث  1باوأ بسي توكول  بسر . 22     
اين  11لتق ئليلغ ترسبوت سفرمتان ئمربث يغك   
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خارا هوبوغ بسي دغن كاكي دافور 11ئمربيغك   

اين  11باوأ بسي فوتوغ ماري بوات متفت مئغ تودوغ افبيل مأوبوكا توتوف سفرمتان ئمربيغك . 21      

 

اياله خارا بوات فمئغ تودوغ دبوات داري بسي  11ئمربيغك   

تبوقكن دسبله باوه ئيليغ سفاي دافت بوات متفت كلواركن ميثق باكر ايم دان سفاي موده بوبوه . 21    
اين  10ثق  سفرمتان ئمربيغك فالفيك تاده مي  
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خارا تبوقكن لوبغ دسبله باوه سكالي بائي دافورانتوق كلواركن ميثق باكرايم  10ئمربيغك   

اين  16هوبوغكن  ايبودافورباكرايم دغن كاكيث سفرمتان ئمربيغك . 20      

 

خارا هوبوغكن دافورباكرايم دغن كاكيث  16ئمربيغك   

مل مغئوناكن باتو انتوق خاناخارا منجائ كسالمنت ددا. 1  

سفرت  ث ستيف ماساممريقساكن تنتغ كسمفرنأن الت الت انتوق خانا باتوسبلوم داري ممبوك. 1
ممريقساكن سيستيم ايف ايليقرتيق ، تايرباتوخانا ، تودوغ تايرباتوخانا دان ألينث اداله سبائي ممريقساكن 

ليقكي كسالمنت يغرتجامني بهوا مسوا الت ترسبوت سديا انتوق دئوناث دان ممي  

فكاينث مسيت كمس تيدق سالبيل ، تيدق جوئ بوبوه كافيرت ، رمبوت فون تيدق تراللو فنجغ. 2  

برفكاين يغ دافت منجائ ماتث ، منجائ سوارا ، برساروغ تاغن سرت مماكيكن تودوغ موك مساس . 1
 بركرج 

مات فكرجاث  مموسيغكن تودوغ دبوسفاي تيدق كلواركن دبوث ماسوق كدامل.1  

مساس بركرج جاغن سام سكالي جامه كيفس باتو. 0  

جاغن مموسيغكن باتوافبيل موتوملبت برجالن اتوفون الت ترسبوت ددامل كأدأن يغ ساغت فانس . 6  

ممربي كفنتيغن ترهداف باتوخانا يغ بلوم دئوناث اتوفون ستله مغئوناث دان مسيت سيمفنث ددامل متفت . 0
 يغ سالمت سكالي 
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خارا منجائ كسالمنت ددامل مغئوناكن الت خأين ايف ايليقرتيق . 1  

ممريقساكن تالي ايف اداكه ددامل كأدأن مسفرناث اتوفون بوخور سبلوم داري مغئوناث . 1               

سبتف كاليث (    GROUND )الت خأين مسيت هوبوغ دغن تالي تانه . 2              

بوات خأين مسيت ممريقساكن بهوا بندا يغأكن بوات ايت مسأدا تبل اتوفون نيفيس سبلوم داري مم. 1             
ترسبوت  2دان مغئوناكن ايف يغ سسواي دغن بارغ   

برفكاين يغدافت منجائكن كسالمنت ايدوبيدو فرسؤرا غن بيارمسفرنا دان رايف سكالي اياله . 1               

غدافت منجائكن خهيا داري خأين ترسبوتتودوغ خأين ي 1.1                         

بوغا ايف يغرتكلوارداري خأين ترسبوتخرمني مات يغدافت منجائكن   1.2                      

ساروغ تاغن يغدبوات داري كوليت سفاي دافت منجائ داري كفانسن دان بوغا ايف  1.1                       

كاسوت كسالمنت يغدافت منجائكن داري بهياث 1.1                        

ساروغ لغن يغدافت منجائكن داري بوغا افيث  1.0                        

الت الت انتوق كسالمنت دسئي سيستيم برثاوا جنيس يغأدا تالي فنافيه يغدافت  1.6                       
فوم بسي اياله ) بارا ايف يغ كلوارث دان كفانسن يغدباكرمساس بوات خأين  مغهالغكن دار ي اسف اتوفون

كقواتن بسي يغ ساغت هالوس سكالي بوليه دجومفأي ددامل كرج خأين ، باكر بسي ، كرج بوات كيفس 
( دان سبائيث   

دكنت مسيت ادا الت الت  بومبا يغدافت ممادمكن ايف افبيل ترجادي كباكران  ددامل كاواسن يغ بر. 0  
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( ذ) ملفريان    

 بنتوق بكس انتوق بوات الت اينجني بوات توكوتنائ ايف روفا سكرو
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( ر   ) ملفريان   

 بنتوق بكس انتوق ممبوات الت اينجني بواتكن توكوتنائ دغن مغئوناكن تنائ مأنسي
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( ز   )ملفريان    

 باهن باهن يغ مسيت ادا انتوق ممبوات دافوردوا كولي يغربكوالييت تيغئي 

الت الت/باهن باهن  مجلة  بيالغن 
ئوني 0 (كراس دان خفت كريغ ) كافورسيمني انتوق سوسون    1 

ئوني 2  2 كافورسيمني انتوق فاله 

فوتوغ  1 اخيي   6فأيت خره     3 

توكول 1288 تانه مريهجوكوغ    4 

كفيغ 2 سم 128 × 128باطا كفيغ سام راتا بسرث    5 

اورات 6 اخيي  ¼بسي فنجغ بسرث    6 

كريتا 2  7 فاسريكاسر 

كريتا 1  8 فاسريألايت 

كيلوجرام 8.0  9 داوا ايكت بسي  
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