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 مقدمه

 برای قطعه از هاییبخش حذف که به شیییودمی گفته هاعمل ات از ایمجموعه به( Machining) یکارماشییی  

س دن ش   پردازد.می موردنظر هندسه به ر س لهبه برش و تراش با مواد دادن شکل در واقع کاریما ش   و  هایما

ست ابزار سه. ا ش   نهایی هند ش   ح   در و شده محاط اول ه خام کار قطعه در شده، کاریما  جرم از کاریما

سته کار قطعه ش   روازای . شودمی کا شی اغلب خام مواد ازنظر کاریما ست پرهزینه رو  هایشکل تواندمی اما؛ ا

ست ابی که کند تول د را ایپ چ ده شکل دهی،شکل یا گریریخته عمل ات با هاآن به د . بود خواهد غ رممک  یا م

 برای روش تری مطلوب فرآیند ای  کم، نسییاتاً اول ه گذاریسییرمایه یک با توأم کاریماشیی   تنوع دل ل به عالوهبه

 .است پای   حجم در تول د

عمل ات  کار از نوع برحسییب قطعات کاریماشیی   در. ن سییت شییمارشقابل موجود هایکاریماشیی   عمل ات تنوع

شکاری، فرزکاری، شی،صفحه ترا شیصفحه ترا  ک اتوماتزنی با کنترل دستی و یا سنگ کاری،سوراخ ای،دروازه ترا

(CNC) ستفاده قرار می صول خود قطعات ای  معموالً؛ که گ ردمورد ا  و نورد آهنگری، گری،ریخته فرآیندهای مح

 باشند.می غ ره

 تخل ه الکترونی، پرتو الکتروشیی م ایی، شیی م ایی، ، واترجت، ل زر برش آلتراسییون ک، هایکاری به روشماشیی  

سپارک) الکتریکی ساتاً فرآیندهای ن ز( ا ستند که جدیدی ن س عی م زان به ه ها روش ای . شودمی گرفته بکار و

ش   برای شکال کاریما ساناهان مه از نازک مقاطع بریدن و پ چ ده ا صنایع هوا آل اژهای و ر سایل موردن از  ضا و  ف

 .روندمی بکار

 تاریخچه

 شده شروع 18و  17 قرن ب   آن تاریخچه روندمی بشمار افزار هایماش   نوع تری ابتدایی که تراش هایماش   

ش دن تراش روش تری قدیمی یا و تری معمولی ابتدا در که  سر دو که معنی بدی . است درخت وس لهبه چوب ترا

 طرف و پ چ ده موردنظر چوب حول آن را و بسییته درخت شییاخه به طناب یک و داده قرار درخت دو ب   را چوب

 مقابل طرف در که دومی شخص. آورد خواهد در حرکت به را طناب دست با و گرفته دیگری شخص را طناب دیگر

 .کرد پ دا تکامل مدتی از بعد که بوده تراش روش تری قدیمی روش ای  تراشدمی را چوب رنده با گرفته قرار

 با را ماندسییلی سییاخت تراش ماشیی   کهاگرچنان. شیید سییاخته فرانسییه در 1740 سییال در تراش ماشیی   اول   

ش   سه امروزه دق ق هایما ش   که شد خواه م متوجه کن م مقای سلی تراش ما سات ماند ش   به ن  دیگر هایما

شکل شایند بود، ناگفته و بد ش   نماند که ناخو سلی ساخت تراش ما ساخت  ماند ش   مقدمه  سازی هایما  ابزار
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 که نماند ناگفته همچن  . دهدمی تشیک ل را امروزی مرکزی صینایع هسیته تراش قرار گرفت هنوز ماشی   بعدی

 مجموعاً از انجامش دیگر هایماش   که کارهائی هاآن با که زیرا نام د باید ها ماش  سلطان حقبه را تراش ماش  

 داد. توان انجامرا می عاجزند

ش   اختراع از سال 178 از ب ش باوجوداینکه امروزه  ، صنعت امروزه ، امروز دن ای گذرد، درمی ماندسلی تراش ما

 جدیدی صنعتی هایدستگاه و افزار هایماش   روزروزبه و یابدمی تکامل و توسعه مدام و یافته روزافزونی گسترش

 قطعات توانمی کهطوریبه اسیییت، قالی هایماشییی   کنندهتکم ل یک هر؛ که شیییوندمی عرضیییه کار بازار به

 داد. انجام کمتری هزینه و وقت صرف با ن ز و زیاد دقت با و روش تری ساده با را صنعتی آالتماش  

ش   تاریخچه چنانچه ش   هاآن تری قدیمی که را افزار هایما ست، درختی تراش ما  دید خواه د نمای د مطالعه ا

 چرخ تراش ماشیی   که نگذشییت دیری ولی. بودند روبرو قطعات سییاخت ازنظر مشییکالتی چه با دوران آن در که

سمه ش   سپس و ایت س ده جاییبه صنعت دامنه اکنونهم. شد ساخته خودکارن مه ایدندهجعاه تراش هایما  ر

 ساخته و طراحی خودکار کامالً صورتبه و نموده استفاده عددی کنترل س ستم از افزار هایماش   اغلب که است

 دستگاه در( عددی کنترل) کامپ وتری هایس ستم توسط شدهضاط نوار قرار دادن با توانمی کهطوریبه. شوندمی

 تراش د. کامل و دق ق طوربه انسان دخالت کمتری  با را مختلف قطعات ، ماش   کنترل

 تعریف

ش   ستگاه هاربات و مدرن ابزار هایما شرفته خودکار هاید ستند ایپ  سی بخش عنوانبه کامپ وتر از که ه سا  ا

ستفاده هاآن کنندهکنترل ضر حال در کامپ وترها. شودمی ا صلی اجزاء از یکی حا  هادستگاه کردن اتومات ک برای ا

 هاآن. کنند کنترل را ل زر با برش و جوش, ابزار هایماشییی   مانند مختلفی هایدسیییتگاه توانندمی و هسیییتند

 گ رند. دست در را کارخانه یک کنترل یا اندازند به راه را تول د خطوط توانندمی

 با دیج تالی که مدارهای تکنولوژی پایه بر الکترون کی هاییماشییی   به ن از تول د شیییدن خودکار فرآیند رشییید 

شدن را شوندمی کنترل کامپ وتر شمند  ش   افزایش داد و باعث هو کامپ وتر که  م کرو یا کامپ وتر های ابزار باما

 رود.می بکار هاآن کنترل در

سه در ش   با مقای ش   CNC (Computer Numerical Control) معمولی ابزارما ستی کارهای جان  اپراتور د

 براده کار قطعه دسیتی،چرخ یک توسیط کار قطعه طول در برنده ابزار هدایت با معمولی کاریماشی   در. شیودمی

ستیچرخ ای  که شودمی برداری سط د سم محدوده برش دیگرعاارتبه. گرددمی کنترل اپراتور تو سط ج  یک تو

 گنجانده برنامه یک در الزم عمل ات کل ه CNC ماش   در ی. ولگ ردمی انجام چشمی کنترل وس لهبه ماهر اپراتور

 دسیییتورهای کل ه سییی سیییتم ای  بگ رد در را الزم نت جه بعدی ورودهای به ن از حداقل با بتواند که شیییودمی
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 کدها ای  کامپ وتر. شوندمی ریخته عددی کدهای قالب در هاسوی چ وظایف و مس ر اطالعات مانند,  کنندهکنترل

 ثان ه چند عرض در تواندمی کامپ وتر. نمایدمی ارسییال ماشیی   به را هاآن سییپس و کرده پردازش و شییناسییایی را

ستورها از ایمجموعه ش   فهمقابل هایفرمان به را د س ار زمانی هایس کل در. نماید تادیل ما ستم ، کوتاه ب  س 

 انجام را الزم اصیییالحات ، تنظ می مقادیر با مقایسیییه از پس و( بک ف د) گ ردمی گزارش عملکرد نتایج از کنترل

 .نمود حفظ( هافلش) خارجی حافظه روی یا ماش   حافظه در توانمی را الذکرفوق دهد و اطالعاتمی

 هاویژگی

صاالت و قطعات دید مانند خواه د را قطعاتی کن د نگاه که طرف هر به سایل ات شنایی، رادیورتورها، و شپزخانه رو  آ

 کرد اضییافه هاآن به توانمی ها، هواپ ماها، قطارها راموشییک طورهم   تلویزیون، و رادیو ها،اتوما لمنزل،  لوازم یا

ستفاده مورد هاساختمان تزئ   و ساخت در که قطعاتی یکل ه  و فوالدی عظ م هایسازه حتی گ رند ومی قرار ا

 ماتنی تول د و ساخت هایروش کمک به همه و همه آیندمی چشم به که بشری مصنوعات از آنچه کل در و غ ره

 هاآن شییدن سییرهم مختلف خام از تغ  ر مواد فوق موارد یاند. همهشییده تول د و سییاخته نوی  علم و تکنولوژی بر

 تادیل فرایند وسیی عش مفهوم در اند، سییاختآمده به دسییت نام ممی سییاخت را هاآن که متفاوتی فرایندهای طی

صوالت به خام مواد ست موردنظر مح  کار قطعه یک از اناوهی تعداد ساخت و فراوری فرایند کل تول د از منظور .ا

 .است تول د و فرایندهای آالتخام، ماش   ابزار، مواد طراحی، برآورد شامل

 برای موردن از خام مواد و ابزار محدود، تعدادی ساخت در نه یابدمی معنی قطعات از اناوهی تعداد ساخت در تول د

 انتخاب قطعه از انتظار مورد کارایی و موردن از مقاومت و شیییدهانجام هایطراحی به توجه با و توأمان سیییاخت

 مورد ابزارهای و آالتبنابرای  باید ماشیی   ؛شییودمی وسیی عی اسییتفاده دیگر ن ز علومی از راسییتا ای  در شییوندمی

ستفاده ستی ابزارهای قطعات ساخت در ا ستگاه تا و اره سوهان مثل د شرفته هاید ش   پ  را با مطالعه و  کاریما

 تحق ق گسترش داد.

شکاری ذکر که گونههمان ست اول ه و زیربنایی عمل ات از سازیقطعه و شد ترا  کارگ ریبه سایه که در ساخت ا

صص سانی ن روی و آوریف  و تخ ش   انواع تنهانه ماهر ان س اری که خودروها و صنعتی هایما سایل انواع از ب  و و

 ساخت قابل … و فرز و تراش ساده آالتماش   با … و افزارهاجنگ و فضائی هوائی، دریایی، پ شرفته آالتماش  

 .گ رداست مورد استفاده قرار می جهان و ایران در است که
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 اهداف

صنایع  آالت کشاورزی،افزار، ماش  با نگاهی به وضع ت صنعت خودروسازی، ریلی، هواپ ماسازی ، جنگ -

ابزار و ساخت در رشد و توسعه کشورهایی که توان به اهم ت صنعت ماش  می دریایی ... در ایران و جهان

خودرو که  اند پی برد و با بررسییی یکی از موارد ذکرشییده مثالً صیینعتگذاری کردهدر ای  زم نه سییرمایه

ست و هر جهان صنعت تری مهم و تری بزرگ ستگاه انواع م ل ون 70 بربالغ سال ا  وارد و تول د خودرو د

 نقش آن خودرو صنعت به مربوط مهم ابعاد از شود سهم کشور ما چقدر بوده که یکیمی بازارهای جهانی

 .پایدار است و مولد شغلی فرصت هزار ایجاد صدها در

مواد خام اول ه های فراوان موجود در کشور و در دسترس اعم از منابع انسانی و با توجه به منابع و ظرف ت -

خام فروشیییی و ارزش جادافزوده میبرای جلوگ ری از  با ای عه و  و تحق ق مراکز تجه ز و توان  توسییی

 محصول و گسترش طراحی دانش به شدن نائل و انسانی منابع وپرورشآموزش برای وس ع گذاریسرمایه

 و اهداف صییدر در را پ شییرفته و پ چ ده هایتکنولوژی به سییاخت و تول د و دسییت ابی هایجایگاه تعم ق

 داد. قرار کشور استراتژیک هایبرنامه

 ای  که شییودسییاخت قطعات و تول د داخلی باعث می تعمق برای تشییویقی هایگذاریسیی اسییت طریق از -

دهد و می کاهش را ارزی هایهزینه افزاید ثان اًابزار میصنعت ماش   بر حاکم رقابتی فضای بر اوالً تمایل

 گسیییترش از حمایت و رقابتی مزیت از تول دات برخوردار برای صیییادراتی هایمشیییوق برقراری طریق از

 باشد.می جهانی تجارت هایشاکه سازی با سایر کشورها به عرصه مشترک همکاری

 نتایج

عدم وابسیییتگی به خارز از کشیییور و جلوگ ری از خروز هزاران م ل ارد دالر ارز و درآمدزایی از صییینعت  -

تنوع و  دهد و باعثمی نوید آفری تحول و زااشتغال، مدرن صنعت ای  برای را روشنی یآینده ،رابزاماش  

 کشور خواهد شد. تحول در صنایع مختلف

تواند محصیییوالت تول دی به بازاریابی داخلی و خارجی می فروش از پس خدمات هایشیییاکه با تجه ز -

 آورد.آوری به وجود  زایی مولد و پایدار ارزاشتغال

ش   - صنعت ما سعه  سترش و تو شور جهت تأم   با گ صادرات به خارز از ک ستگی و حتی  ابزار عدم واب

 شود.فراهم می ...قطعات موردن از صنایع نفت، گاز، خودرو، دریایی، ریلی 

ریزی جهت برند سییازی با نام تالش جهت معرفی محصییوالت تول دی به داخل و خارز از کشییور و برنامه -

 ران.تجاری ای
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های موجود کشییور اعم دانشییگاه، صیینایع... که بسییتر ای  رشیید و شییکوفایی را فراهم بهره گری از ظرف ت -

 کند.می

 مراحل اجرایی

ستند پ شرفتیافته که به کمک صنعت ماش  ستفاده از تجربه کشورهای توسعها - های خوبی در ابزار توان

 اقتصادی فراهم گردیده. تاع آن رشدزم نۀ تول د محصوالت جهانی داشتند و به

ابزار در صییینایع دفاعی، خودرویی، ریلی، معادن، دانشیییگاه، گردآوری جامع اطالعات از صییینعت ماشییی   -

ریزی کالن جهت مدیریت منابع و گسییترش تحق ق و پژوهش ای ... و برنامهوپرورش، فنی و حرفهآموزش

اهداف مشییترکی در جهت تول د،  صییورت مشییترک و به دسییت آوردن نقاط قوت و ضییعف که بتوان بهبه

 گذاری شود.آموزش و مهندسی معکوس در تول دات متنوع که قابل ت برند سازی ن ز داشته باشد سرمایه

ابزار و ای شهرهای مختلف کشور در زم نۀ ماش  با توجه به امکانات و تجه زاتی که در مراکز فنی و حرفه -

های ای جهت طرحالعادهت، ... وجود دارد ظرف ت فوقآوری اطالعاسیییی ان سیییی، برق، الکترون ک، ف 

ست که می شده ا سالت کارآموزی فراهم  شی در کنار ر سطح ملی با توان طرحتحق قاتی و پژوه هایی در 

شی و تحق قاتی برنامه سایر نهادهای پژوه صورت گروهی درزم نه ریزی کرد و فعال ت خود را بههمکاری 

صنایع مختلف و  س ر مراحلی تکم لی اهداف ارتقا  سپس  شگاهی و  صوالت در مق اس آزمای با تول د مح

 های مختلف به وجود آورد.تواند کمک بزرگی به تنوع و ک ف ت محصوالت در زم نهمی

های مختلف مرب ان های تخصییصییی در داخل و خارز از کشییور در حوزهمرکز ترب ت مربی ن ز با آموزش -

های چن   نواقص و ضیییعفهشیییی مراکز مختلف کشیییور نموده و همهای پژومرکز را آماده راهاری طرح

 آموزشی و پژوهشی مرب ان سراسر کشور مدیریت نماید.

 سوی از پشت اانی و دولتی اعتاارات و تخص ص ازنظر طرح ای  که یابدمی تحقق شرایطی در عملکرد ای  -

 گرفته نظر در اقدامات از وس ع طورها بهمجموعه ای  برای الزم مالی منابع و بوده اولویت بانکی و در نظام

 .شود
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 منابع

( نوشیییته وکارکتاب خلق مدل کسیییبوکار )کسیییب مدل بوم یا Business Model Canvas کتاب -1

 استروالدر

دکتر مرتضییی  -مترجمان: دکتر سیی اوش مریدی  (وکار برای مدیراناقتصییاد بنگاه )مفاه م اقتصییاد کسییب -2

 عمادزاده

 -مایک بکستر نویسنده مند طراحی محصوالت جدیدهای عملی برای توسعه نظامراحی محصول؛ روشطکتاب  -3
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