
 تؼریف جریبى آثی

 آًْب اًَاع از ػجَر ًحَُ ٍ آثی جریبًبت اغغالحبت ٍ تؼبریف

 

 :ّیذرٍلیک
ثسرگتریي خغراتی کِ در درُ ّب ٍجَد دارد ٍ دلیل اغلی هرگ هیر ٍ اتفبقبت ًبگَار ثرای درُ یکی از 

 ًَرداى هیجبضذ

ّیذرٍلیک جریبى آثی است کِ ثب ثرخَرد ثب ػَارؼ رٍدخبًِ هبًٌذ سٌگ درخت ٍیب چیسّبی دیگر هبًٌذ 

ر خَرد هیچرخذ ٍ یک جریبى ریسش اة از اثطبرّب ثِ ٍجَد اهذُ کِ ایي حجن آة هبًٌذ حلقِ دٍار ثِ دٍ

 رفت ثرگطت ثذٍى خرٍجی ایجبد هیکٌذ کِ خبرج ضذى از اى سخت ثَدُ

قجل تبز ٍارد ضذى ثِ ثِ ایي ًَع جریبًبت ثْتر یک جسن ضٌبٍر هبًٌذ تَح چَة ٍیب حتی کَلِ پطتی را ثِ 

 نداخل جریبى اًذاختِ تب تب رفتبر اة را ثطٌبسین ٍ ثذًین ثب چِ جریبًی رٍثرٍ ّستی

 هیساى ًیرٍی ّیذرٍلیک ثستِ ثِ جریبى آة ، زاٍیِ سقَط آة ، ٍ ػوق هتفبٍت هیجبضذ

ثْتریي راُ ػجَر از ایي ًَع جریبًبت غَعِ ٍر ضذى در اة در جْت خغَط اثی رًگ هیجبضذ ٍ یب ًفر اٍل از 

 جریبى ػجَر کردُ ٍی یک عٌبة راٌّوب ًػت کٌذ

     ذرٍلیک هیجبضذ ٍ خغَط اثی جریبى خرٍجی اة استّی چرخطی جریبى قرهس خغَط زیر در ضکل ّبی 
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 هیجبضذ ثْتریي راُ ّبی فرار از ایي ًَع جریبًبت ثِ چِ ضکل 

: استفبدُ از عٌبة اظغراری )عٌبة کبیبک( تئجِ ضَد کِ ایي عٌبة ثب ثر رٍی سغح اة  2ٍ 1ضکل ضوبرُ 

اهکبى ػقت تر از فرد هَرد ًظر پرتبح کردُ ٍ  هؼلق ثوبًذ ٍ ثِ زیر اة ًرٍد ٍ در ٌّگبم پرتبح اى را تب حذ

 هیکٌین کطیذى ثِ ضرٍع ثؼذ از ایٌکِ هغوئي ضذین ضخع عٌبة را گرفتِ 

: پرش در ثیرٍى از جریبى اهب ثبیذ ثِ ػوق ٍ ػَارؼ پٌْبى زیر اة هبًٌذ ضبخِ تختِ  4ٍ 3ضکل ضوبرُ 

 سٌگ تَجِ ًوَد

ر را در جریبى اغلی اة رّب کردُ ٍ ثب عٌبة ثِ خَد : ّوبًغَر کِ هیجیٌیذ فرد کَلِ پطتی خَ 5ضکل 

 عٌبة کطیذى ٍ کردى دًجبل ثب کرد ّذایت هتػل کردُ ٍ جریبى اة کَلِ پطتی را ثِ جلَ ٍ خبرج از جریبى 

 (ضیذ جذا سریغ ثتًَبهیذ خغر هَاقغ در تب ًجٌذیذ خَد ثِ ثبگرُ را عٌبة تَجِ) هیطَین خبرج جریبى از

عٌبة راٌّوب ، ضخع اٍل کِ هْبرت ضٌب ٍ جریبى ضٌبسی ثبالیی دارد از جریبى ػجَر : استفبدُ از  6ضکل 

 کردُ ٍ ثب ًػت عٌبة ثبثت دیگراى از ثبالی جریبى فرٍد هیرًٍذ

 ثب ػقت ثِ خَد دادى : : ٍقتی کِ فرٍد هیبیین در ًسدیکی جریبى کِ ضذین حل )تبة(7ضکل اخر ضوبرُ

یین ٍ از جریبى دٍری هیکٌین)الجتِ ایي کبر در فرٍد ّبی هؼلق هیب فرٍد اة در غخرُ یب دیَارُ کوک

 اًچٌبى کبرثردی ًذارد
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 گرداة یب چرخطی جریبى
ایي جریبًبت اة را ثػَرت گرداة ثِ چرخص در هیبٍرد ٍ کِ ٍسظ اى ثسیبر خغرًبک هیجبضذ اگر ثِ گَضِ 

 خبرج ضَینجریبى ثرٍین ثب چرخص ٍ کوی ضٌب ثِ راحتی هیتَاًین از اى 

 ایي ًَع جریبًبت در زهبًی کِ رٍدخبًِ تغیر زاٍیِ زیبدی هیذّذ ثِ ٍجَد هیبیذ

 گرداة چرخطی جریبى قرهس خغَط    خغَط اثی جریبى ثی خغر اة 
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 ))کتری ًبپبیذار جریبى
 چرخص ثِ ضرٍع کٌبری عرف دٍ از کف حَضچِ ٍ یب رٍد ّوبًغَر کِ از ضکل پیذاست ایي ًَع جریبى از 

 ایي ثبضذ ثبال اة حجن اگر ، است آى ٍسظ از جریبى ایي از خرٍج راُ ٍ هیکٌذ ػوَدی یب ٍ افقی جْت در

 ثبضذ خغرًبک ثطذت هیتَاًذ جریبى

 ذتَغیِ هیطَد ٌّگبم ػجَر از ایي ًَع جریبًبت ثر رٍی اة ضٌبٍر ثبضیذ ٍ ثِ زیر جریبى ًرٍی

 

 

 اًذرکبت
زهبًی آة ثب دیَارُ ّبی اعراف ثرخَرد کرد ًیرٍی اة ثبػث فرسبیص دیَارُ ٍ در ًتیجِ حفرُ ا ی را ثِ 

  ٍجَد هیبٍرد

جریبى اًذرکبت ثبػث هیطَد ضخع را ثِ سوت حفرُ ثکطبًذ کِ خبرج ضذى از آى سخت ثَدُ ٍ ثِ هْبرت 

 زیبدی ًیبز دارد
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 ))آثکص سیفَى
 

رٍد خبًِ ثب ػَارضی چَى سٌگ یب ضبخِ ای سذ ضذ ثبضذ ٍ اة از زیر ایي هَاًغ ػجَر کٌذ ٌّگبهی کِ 

سیفَى ّب ثر دًٍَع سبکي ٍ   ثبػث هیطَد اة ًیرٍی هکص زیبدی ثذست اٍرد کِ ثسیبر خغرًبک ثَدُ

ّن  جریبى دار ّستٌذ ٍ گبّب دارای گرداثِ اهب ًجلیذ فراهَش کرد کِ سیفَى ّبیی ثب قبثلیت هخفی ثَدى

 !ٍجَد دارًذ

ًبگفتِ ًوبًذ کِ یکی از خغرًبک تریي جریبى ّبی آثی ّویي سیفَى ّب ّستٌذ کِ ثؼضب در حَضچِ ّب ٍ 

کبًبل ّبیی کِ در درُ ّب ٍجَد دارًذ ًوبیبى ّستٌذ ٍ درُ ًَرداى را گبّب ثِ چبلص ّبی ثسرگی هیکطي ٍ 

 .در اکثر هَاقغ خبرج ضذى از آًْب هحبل هی ثبضذ

َارد سیفَى ّبی ثب قبثلیت هخفی ثَدى هطبّذُ ضذُ ٍ ثِ لحبػ ػلوی ثبثت ضذُ است،ٍرٍدی در ثؼضی ه

 دّبًِ تحریک ثب ٍ ضذُ گرفتِ(…ایي گًَِ سیفَى ّب ثر اثر ػَارؼ عجیؼی)سٌگ،تٌِ درخت،ضبخ ٍ ثرگ،

 کٌذ هی ضذیذ هکص ایجبد ٍ ضذُ فؼبل عجیؼی ثػَرت یب ٍ ضخع تَسظ آى ٍرٍدی ٍ

ثِ ّوراُ سیفَى ّبی کبًبلیسُ ضذُ زیر حَضچِ ّب ٍ یب هب ثیي آًْب از پر خغرتریي ًَع ایي ًَع سیفَى ّب 

 .سیفَى ّب ّستٌذ

ثرای جلَگیری در گرفتبر ضذى در اًَاع سیفَى ّب هی تَاى ثِ رػبیت اغَل ٍ تکٌیک ّبی ػجَر از 

 .ضبرُ کردا رٍدخبًِ ثخػَظ ػذم ضٌب کردى ثػَرت ػوَدی در حَضچِ ّب ٍ اهبکي هستؼذد سیفَى
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 ضرثِ
ٌّگبهی کِ جریبى آة ثب یک دیَارُ ٍیب تکْسٌگ ، چَثی ثرخَرد هیکٌذ کِ هبًغ حرکت آة ضذُ است 

ًیرٍی ثسبر زیبدی ثِ آى ٍارد هیکٌذ حبل اگر ضخػی هبثیي اة ٍ هبًغ یب دیَارُ ثبضذ فطبر اة 

 ِ ای پرس هیکٌذگًَ ثِ ًویذّذ خرٍج اجبزُ ٍ هیذّذ حل هبًغ عرف ثِ را گرفتبر ضخع 

در ایي هَاقغ ثْتریي راُ ایٌست کِ پبّبی ٍ دست ّب را ثِ هبًغ زدُ ٍ خَد را ثِ ػقت ٍ یب ثبال ٍ در هسیر 

 اة خرٍجی حل دادُ تب از جریبى ًجبت پیذا کٌین
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 لجبسطَیی
دارد ثِ  ایي جریبى کِ ترکیجی از ّیذرٍلیک ٍ سیفَى هیجبضذ ضجبّت زیبدی ثِ کبرکرد هبضیي لجبسطَیی

ایٌػَرت کِ در کٌبر رٍدخبًِ زهبًی کِ ػرؼ رٍخبًِ کن هیطَد ٍ یب تغیر زاٍیِ هیذّذ رخ هیذّذ، اة را 

هبًٌذ لجبسطَیی ثِ چرخص در هیبٍرد کِ ثب ػث ثِ ٍجَد اهذى حفرُ ّبیی هیطَد کِ خسٍج از اى ثسیبر 

 هطکل هیجبضذ
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 قبرچی جریبى
هیریسد یب رٍدخًَِ ثب ضیت زیبد ًبگْبى ػرؼ زیبدی پیذا هیکٌذ جْت  زهبًی کِ اة از ارتفبع ثِ هٌغقِ ثبز

اة هبًٌذ یک قرچ ٍارًٍِ ػول هیکٌذ کِ در هرکس جریبًی چرخطی ٍ قَی ثِ راُ هی افتذ ثْتر است در ایي 

 هَاقغ از کٌبرُ ّب فرٍد اهذُ ٍ یب ػجَر کٌین
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ثی خغر ٍ اغلی هیجبضٌذ ٍ فلص ّبی قرهس  تَجِ در توبهی ضکل ّبی ثبال فلص ّبی اثی رًک جریبى اثی

 رًگ ًطبًِ جریبى اثی خغرًبک است

 تْیِ ٍ تذٍیي : هیثن حسیي خبًی

  :هٌجغ

Javier Rodríguez Escobar           

 Grupo Isis           

http://www.grupoisis.com  

 

 


