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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 
 

 

     نرا مجله نت  
 

 |بهترین برندهای مادربرد 
ترین آشنایی با محبوب

های مادربرد در دنیامارک  

 

ی ترین قطعه( اصلی Motherboard)  مادربرد
ی نگهداری و ایجاد کامپیوتر محسوب میشه و وظیفه

ی مرکزی ) ارتباط بین قطعات حساسی مثل پردازنده
CPU  و رم رو بر عهده داره. بنابراین برای خرید )

اون دقت  مادربردکامپیوتر بیش از هرچیز باید به 
کنید تا هم نیازهای کنونی خودتون رو برطرف کنید و 

در آینده آمادگی ارتقای سیستم رو داشته باشید. هم 
آشنا میشید  مادربرددر این مقاله با بهترین برندهای 

ی تا موقع خرید با دیدی باز و اطالعاتی کامل گزینه
 مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید.

 .ران همراه باشیدی نتبا مجله

 

https://netran.net/mag/best-motherboard-brands/
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ی نگهداری و ایجاد ی کامپیوتر محسوب میشه و وظیفهترین قطعه( اصلی Motherboard)  مادربرد
این برای خرید ( و رم رو بر عهده داره. بنابر CPUی مرکزی ) ارتباط بین قطعات حساسی مثل پردازنده

اون دقت کنید تا هم نیازهای کنونی خودتون رو برطرف کنید  مادربردکامپیوتر بیش از هرچیز باید به 
آشنا  مادربردو هم در آینده آمادگی ارتقای سیستم رو داشته باشید. در این مقاله با بهترین برندهای 

 ورد نظر خودتون رو انتخاب کنید.ی ممیشید تا موقع خرید با دیدی باز و اطالعاتی کامل گزینه

 

 ( Motherboard ) مادربرد دالیل اهمیت

 
ی کامپیوتره ترین قطعهمهمهم شناخته میشه،  System Boardو  Mainboardهای که با اسم مادربرد

، رم، کارت گرافیک، CPUمثل  های کامپیوترتمام بخشکنه. و قطعات دیگه رو به هم مرتبط می
به هم متصل میشن و بنابراین این قطعه رو میشه پایه و  مادربردی وسیلهمانیتور، کیبورد و... به

 موثر مادربردهای تعیین تواناییعوامل زیادی در عملکرد و  های کامپیوتری معرفی کرد.سیستم اساس
که هرکدوم  PCIEو  USB، اترنت، SATAهای مختلف گرفته تا استانداردهایی مثل ن؛ از تکنولوژیهست

 های فنی خودشون رو دارن.ویژگی
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تونید از چه پردازنده ای استفاده کنید و قطعات مختلف با چه کنه که شما میتعیین می مادربرد
 تونن کارشون رو انجام بدن.سرعت و کیفیت می

 

 Motherboard مهم ترین ویژگی ها و مشخصات

 
، نگاهی کنیم تا موقع بررسی مشخصات این قطعهاشاره می مادربردهای کلیدی در این بخش به ویژگی

 روشن از عملکرد احتمالی اون داشته باشید.

 ( Form Factor)  ابعاد و اندازه

( ساخته  ITX)  mini-ITX( و  mATX)  ATX ،micro-ATXها معموال در یکی از سایزهای مادربرد
)  های و تعداد واسط این قطعاتی ، اندازهمادربردترین تفاوت بین این سه نوع میشن. اصلی

Interface اسالت رم و اسالت مادربردواسط های مهم  هاست.( اون ،PCIE .هستن 
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وجود داره که  Extended ATX یا E-ATXهم با عنوان  ی(  بزرگتر  Form Factorفرم فاکتور ) 
 .یستمحبوب ن یلیخ یعموم یکاربرها ینب

 

 ( CPU Socket پردازنده ) سوکت

کنه سوکت مشخص میمناسب هستن.  مادربردترین معیار انتخاب مهمسوکت پردازنده و چیپست 
های مختلفی که توسط  CPUخودتون نصب کنید.  مادربردشما چه پردازنده ای رو می تونید روی 

تولید میشن، برای نصب شدن نیازمند سوکت های متفاوتی  AMDیا  ( Intel)  مثل اینتلهایی شرکت
 هستن.

 ( Chipset)  چیپست

 مادربردتونید روی کنه چه پردازنده ای رو میترین بخشیه که مشخص میبعد از سوکت، چیپست مهم
 هر پردازنده فقط با تعداد محدودی از چیپست ها سازگاری داره.نصب کنید. 

 USBپورت های 

مجهز میشن. البته تعداد پورت های یو  USBهای مختلفی از پورت های ها معموال به نسخهمادربرد
هم بستگی  و فرم فاکتور چیپست ، CPUکنن به ها پشتیبانی میاس بی و حداکثر سرعتی که اون

 داره.

 ( RAM)  اسالت های رم
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ی نوع و حجم رمی هستن کنندههم شناخته میشن تعیین DIMM Slotsاسالت های رم که با عنوان 

 DDR3مثل ) ی خاصی از رم ها معموال فقط از نسخهمادربردشما پشتیبانی میشه.  مادربردکه توسط 
 کنن.پشتیبانی میظرفیتی محدود  ( با سرعت و DDR4یا 

 های ویدیوپورت 

شما بتونید از گرافیک آنبرد سیستم  تاها ممکنه یک یا چند پورت ویدیوی مختلف داشته باشن مادربرد
پورت های ویدیویی ترین مهم DP یا DisplayPortو  VGA  ،DVI  ،HDMIخودتون استفاده کنید. 

 برای ارتباط بین کامپیوتر و مانیتور شما هستن.

 PCI-Eاسالت های 

های مادربردبیشتر متصل میشن.  مادربردت گرافیک به جاییه که قطعات جانبی مثل کار PCIEاسالت 
تونید قطعاتی مثل دانگل وای فای ) کمک اون میکه به دارن x16 PCIeامروزی حداقل یک اسالت 

Wifi Adapter  ( و کارت کپچر )Capture Card .رو به سیستم وصل کنید ) 
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 ( Wi-Fiپشتیبانی از وای فای ) 

با اینکه کارت های شبکه آنبرد ارتقاپذیر نیستن و معموال محدودیت پهنای باند دارن، اما نیازهای 
 باید به این ویژگی دقت کنید. مادربردکنن و بنابراین در انتخاب کاربرهای عادی رو برطرف می

 SATA 3پورت های 

 
رو به سیستم متصل کنید.  SSDتونید قطعاتی مثل هارد دیسک و با استفاده از این پورت، شما می

 دارن. SATAپورت  6تا  4ها بین مادربرداکثر 

 M.2 NVMeپشتیبانی از 

M2 ی نوعی حافظهSSD از اسالت  که رعت باالستبا سPCIe تونه عملکرد می کنه واستفاده می
نسل چهارم  PCIeموقع استفاده از پورت  M2 NVMeسرعت اس اس دی سیستم شما رو ارتقا بده. 

نسل سه متصل باشه، نهایتا  PCIeکه همین حافظه وقتی به  حالی ست؛ درا مگابایت در ثانیه 2000
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در میون باشه، سرعت  SATA IIIترین وقتی هم که پای سریعمگابایت بر ثانیه میرسه.  1000به سرعت 
M2  مگابایت بر ثانیه محدود میشه. 600به 

 RGBهدرهای 

( برای کاربرهایی کاربرد داره که دوست دارن کیسشون نورانی و  RGB Headers)  RGBهدرهای 
 کنید.که انتخاب میبستگی داره ی مادربردبه رنگی باشه. داشتن یا نداشتن این قابلیت هم 

 

های مادربرد شده تری به ویژگینگاه دقیق اس اندازه و نوع سوکتانواع مادربرد بر اسی در مقاله
 که خوندنش خالی از لطف نیست.

 

 

 مادربردبرندهای  و محبوب ترین بهترین

 
آشنا شدید، وقتشه معتبرترین سازندگان این قطعه رو  مادربردهای مهم حاال که با اهمیت و ویژگی

ادامه در که  مادربردبشناسید تا برای انتخاب، اطالعات کاملی داشته باشید. فهرست بهترین برندهای 

https://netran.net/mag/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%b3%d9%88%da%a9%d8%aa/
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 در اون ها توجه داره؛ بنابراینمیاد، هم به قدرت محصوالت هر شرکت و هم به میزان فروش کمپانی
 ای شده.توجه ویژه گیگابایت وایسوس ازراک ، ام اس آی ، به چهار برند بزرگ تایوانی یعنی 

 ( ASRockازراک ) 

 
اگرچه ازراک سهم مهمی از بازار کارت گرافیک رو در اختیار گرفته، اما هنوز تمرکز اصلیش رو بر تولید 

رفته در مسیر توسط ایسوس تاسیس شد؛ اما رفته 2002. این شرکت تایوانی در سال قرار داده مادربرد
ی داشتن. تر قیمت مناسب نسبت به رقبا، های باکیفیتی رو تولید کرد کهمادربرداستقالل قرار گرفت و 

نسبت به برندهای دیگه کاهش پیدا  ASRockهای اخیر اختالف قیمت محصوالت با اینکه در سال
مهمترین ایرادی که کاربرها ادامه میده.  باالاین شرکت به تولید مادربردهای نوآورانه و ردهکرده، اما 

ازراک  X570 Taichi مادربرد اون مربوط میشه. RGBافزار کنترل گیرن به نرمهای ازراک میمادربرداز 
خاطر طراحی این مدل بهترین محصوالتیه که توسط این شرکت به بازار عرضه شده. یکی از محبوب

 ه.رو تجربه کردای العادهفروش فوق ،، قدرت کنترل گرما و قیمت رقابتی RGBزیبای 

 برتری ها
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 قیمت مناسب 
 قابل اطمینان 
 ارائه ( ی سریع آپدیت های بایوسBIOS ) 

 کاستی ها

  نرم افزارRGB خیلی ضعیف 

 

 ( MSIام اس آی ) 

 
تا  مادربردی تجهیزات مختلف کامپیوتریه که از ها در زمینهترین نامشدهام اس آی یکی از شناخته

با وجود ساخت برخی محصوالت ضعیف و  کنه.کامپیوترهای پیش ساخته )اسمبل شده( رو تولید می
شاید دلیل این محبوبیت، قدرت این هنوز محبوبیت خودش رو حفظ کرده.  MSIبا کیفیت پایین، 

ای_ باشه. البته بازخوردهای های مختلف کاربری _از آماتور تا حرفهها و سطحبرند در پوشش سلیقه
رفته روی کنن، ممکنه رفتههای تکنولوژی دریافت میای که محصوالت ام اس آی از کارشناسمنفی



 های مادربرد در دنیاترین مارکآشنایی با محبوب | مادربردبهترین برندهای 
 

 

10 

 

یکی  B450 Tomhawk (MAX) مادربرد نتیجه محبوبیت این کمپانی اثرگذار باشن. درنظر کاربرها و 
بسیار باال و با قیمتی بسیار  کیفیت در تولید محصولی با MSIقدرت  برای اثبات های خوباز نمونه

 .پایینه

 برتری ها

 های مختلفتوجه به کاربرها با بودجه 
 گذشتهنظیر در چند سال رونمایی از محصوالتی بی 
  نرم افزارRGB خوب 

 کاستی ها

 کیفیت و ناامیدکنندهی بعضی محصوالت بیعرضه 
 های بایوسی آپدیتسرعت پایین در ارائه 

 

 ( ASUSایسوس ) 
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شماری فعالیت داره و محصوالت متنوعی رو به بازار عرضه های بیدر حوزه MSIایسوس هم مانند 

کنن فعالیت می مادربردی تولید ای که در زمینهشاید وجه تمایز غول تایوانی با برندهای دیگهکنه. می
باال بردن  در جهتکنه و هم گذاری سنگینی میاین باشه که ایسوس هم در بخش طراحی سرمایه

برای همین هم هست که اون دسته از کنه. ای دریغ نمیقدرت محصوالتش از هیچ هزینه
Motherboard باالی ایسوس که طراحی های ردهRGB های خاصی دارن، نسبت به ساخته

 قیمت باالتری دارن.های رقیب، شرکت

ی خوبی برای تایید توانایی ایسوس در ترکیب طراحی و نمونه X570 TUF Gaming Plus مادربرد
؛ اما هایسوس هم قدرت و جذابیت زیادی دار ROG STRIXسری عملکرد در باالترین سطح ممکنه. 

 ASUS کشن.ی این کمپانی بر بازار رو به رخ میچندین ساله که در اوج هستن و سلطه TUFهای مدل
های های پرقدرت و قابل اطمینانی رو تولید کنه که از نظر طراحی هم حرفمادربردهمواره تالش کرده 

 زیادی برای گفتن داشته باشن.

 برتری ها

 رده با بهترین کیفیت ممکنباال و میانتولید محصوالت رده 
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 های مختلف محصوالت مثل حفظ قدرت و کیفیت سریX570 
  نرم افزارRGB خوب 

 

 ( Gigabyteگیگابایت ) 

 
کنه اما تمرکز اصلیش رو روی های مختلفی فعالیت میو ایسوس در زمینه MSIگیگابایت هم مثل 

ی موفق در بازار کارت قرار داده. این برند تایوانی بعد از چندین تجربه مادربردرت گرافیک و تولید کا
ش بود اهم به جایگاهی که شایسته مادربرد(، باالخره در دنیای  Gaming OCگرافیک )مثل سری 
های مناسب چیپست اینتل رو با کیفیت باال تولید مادربرداینه که هم  Gigabyteرسید. ویژگی مثبت 

خدمات مشتریان  اگرچه سازه.ممکن رو می مادربردبهترین  AMDکنه و هم برای پردازنده های می
آمیزی رو تجربه کردن، های فاجعهقوی نیست و بعضی محصوالتش شکست EVGAمثل گیگابایت 

 ها، ارزش خرید باالیی دارن.و هم در سطح باالرده هاردههای این شرکت هم در بازار میانمادربرداما 
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ی تولید محصولی در زمینه Gigabyteهای درخشان قدرت یکی از نمونه Z390 AORUS PRO مادربرد
مورد توجه قرار نگرفته،  MSIو  ASUSبنا به دالیلی، گیگابایت هرگز در حد باال با قیمتی مناسبه. رده

داره خودش رو به این دو بازیگر  AORUSخصوص با معرفی سری و به مادربردی تولید اما در زمینه
 کنه.تر میبزرگ بازار نزدیک و نزدیک

 

 دیگر برندهای مهم بازار مادربرد

 
های بزرگ و نامدار ی خودشون درآوردن، شرکتجز چهار برند تایوانی که بازار رو تحت سلطهاما به
در  2020در سال  کنن. اینتل، غول دنیای پردازنده هافعالیت میای هم هستن که در این زمینه دیگه

ها بتونه به نظر نمیرسه به این راحتیترین برندهای مادربرد جهان قرار گرفت؛ اما بهی پنجم بزرگرده
ی مادربرد در جهانه که های بزرگ تولیدکننده( هم جزو شرکت Acerایسر ) های باالتر صعود کنه. رتبه

هم که فقط با  EVGAکنه. بیشتر در ساخت لپ تاپ های خودش از این محصوالت استفاده میالبته 
CPU  اینتل وGPU  حفظ به انویدیا سازگاری داره، یکی از برندهای مهم مادربرد محسوب میشه که

های ( هم یکی دیگه از کمپانی Sapphireسافایر )  سهم بیشتر بازار اهمیت میده. از بیشتر کیفیت
های زیادی برای گفتن داره. ی تولید کارت گرافیک و تلویزیون هم حرفرح مادربرده که در زمینهمط

خاطر تولید اولین تاسیس شده و در دنیای کارت گرافیک به 2001این شرکت هنگ کنگی در سال 
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،  Biostar  ،American Megatrendsاستفاده کرده شهرت داره.  HDMIمحصولی که از پورت 
ZOTAC  وLeadtek ی تولید مادربرد هم فعالیت دارن.ای هستن که در حوزهبرندهای معتبر دیگه 

 

 :ی بیشتربرای مطالعه

 دارد؟ ضرورتی چه آن از استفاده و چیست مادربرد

 بخرم؟ مادربردی چه: مادربرد انتخاب جامع راهنمای

 مادربرد روی CPU نصب آموزش
 

 حرف آخر

از رو به شما معرفی کنیم و به این منظور، ابتدا  مادربرددر این مقاله تالش کردیم بهترین برندهای 
بنای سیستم های کامپیوتریه و در انتخاب اون باید زیر مادربردهای این قطعه گفتیم. کاربرد و ویژگی

های عنوان بزرگترین شرکتبه ASRock، گیگابایت و  MSI. ایسوس، دادحداکثر دقت رو به خرج 
سهم مهمی از بازار رو بین خودشون تقسیم کردن. البته با توجه به تنوع باالی  ،مادربردی تولیدکننده

های دیگه، برای نیازهای مختلف میشه چند مدل مادربرد محصوالت این چهار برند تایوانی و کمپانی
 بخش کامنت ما رو مطلع کنید. د مادربرد چیه؟ درنظر شما در مورد بهترین برنمناسب رو پیدا کرد. 

 

 لمتداوسواالت 

 برند اول مادربرد جهان کدوم شرکته؟

 های بلندی در این حوزه برداشته.ی فروش و هم بخش طراحی و نوآوری قدمایسوس که هم در زمینه

 ؟CPUبرای خرید کامپیوتر، به مادربرد بیشتر توجه کنیم یا 

ای که انتخاب کردید، پردازنده مناسب رو پیدا کنید و با توجه به پردازنده با توجه به نیازهاتون
 تر کردن سیستم رو داشته باشه.مادربردی رو پیدا کنید که قابلیت ارتقا و قوی

https://netran.net/mag/%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://netran.net/mag/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af/
https://netran.net/mag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%b3%db%8c-%d9%be%db%8c-%db%8c%d9%88/
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استفاده  AMDتونیم از پردازنده ی اگه سوکت مادربرد ما برای چیپ اینتل طراحی شده باشه، دیگه نمی
 کنیم؟

پردازنده به نوع چیپست؛ نوع چیپست به نوع سوکت و نوع سوکت به نوع مادربرد بستگی نوع خیر. 
 داره.

 مهم ترین رقیب ایسوس کدوم برنده؟

ASRock ترین رقیب مهمASUS تر محصوالتش ممکنه تا محسوب میشه و با توجه به قیمت پایین
 ی اول برترین برندهای مادربرد جهان بگیره.چند سال دیگه جای این شرکت رو در رده

 


