
 ػجَس اص سٍدخبًِ

 :رودخانه تعزیف

 ثش ثبساى آة ثبسًذگی، ّش اثتذای دس گَیٌذ. سٍدخبًِ سا کٌذ هی ػجَس آثشاِّ یک اص کِ خبسی آة اص حدوی

 ثِ ثبسًذگی هذت ٍ ػشػت افضایؾ ثب اهب کٌذ هی ًفَر صهیي داخل ثِ یب ٍ گشدد هی ثبص اتوؼفش ثِ تجخیش اثش

 دس ثبؿذ. آى خزة ثِ قبدس صهیي کِ گشدد هی هقذاسی اص ثیؾ ثبسؽ ٍ یبفتِ کبّؾ تجخیش دسكذ تذسیح

 .گشدد هی خبسی صهیي ػٌح سٍی ثش آة کِ اػت هبىص ایي

 هی خشیبى دسّن، ٍ کَچک ثؼیبس خَیجبسّبی اص صیبدی تؼذاد یب ٍ آة اص ًبصکی قـش كَست ثِ اثتذا آثْب ایي

 ایي ّؼتٌذ. ّب سٍدخبًِ اٍلیِ ّبی ؿبخِ هدبسی، ایي کِ ؿًَذ هی هتوشکض هؼیٌی هدبسی دس ػپغ ٍ یبثٌذ

 .آٍسًذ هی ٍخَد ثِ سا اكلی سٍدخبًِ ٍ پیَػتِ شیکذیگ ثِ هشتجب ّب ؿبخِ

 :رودخانه انواع

 ّبی سٍدخبًِ         ٍ دائوی ّبی سٍدخبًِ دػتِ دٍ ثِ ػبل ًَل دس آة هقذاس تغییش ًظش اص ّب سٍدخبًِ

 ًَع اص ّب سٍدخبًِ اػت کن تجخیش ٍ صیبد ثبسًذگی هقذاس کِ هشًَة ّبی اقلین دس .گشدًذ هی تقؼین فللی

 اص یب ٍ هشتفغ ًَاحی یخ ٍ ثشف رٍة اص ًیؼت ثبسًذگی کِ صهبًی دس ّب سٍدخبًِ ایي آة ّؼتٌذ. دائوی

 .گشدد هی تبهیي آًْب داخل ثِ صیشصهیٌی آثْبی ٍسٍد

 فللی ٍ هَقتی ثیـتش ّب سٍدخبًِ اػت صیبد تجخیش ٍ کن ثبسًذگی هقذاس کِ خـک هٌبًق دس هقبثل، دس

 ًَل دس فقي یب ٍ آى اص ثؼذ کوی ٍ ثبسًذگی خالل دس اػت هوکي يؿشای ثِ ثٌب ّب سٍدخبًِ ایي ّؼتٌذ

 کِ اػت آى اص تش پبییي صیشصهیٌی آثْبی ػٌح هٌبًق ایي دس هؼوَال ٍ ثبؿٌذ داؿتِ آة ػبل هشًَة فلَل

 .ًوبیذ تغزیِ سا سٍدخبًِ ثتَاًذ

 رود جزیاى انواع

 ّش هؼیش کن، ػشػتْبی دس ٍ ؼتقینه ٍ ّوَاس ثؼتش دس اػت. كَست دٍ ثِ سٍدخبًِ دس آة خشیبى ؿکل

 ثؼتشّبی دس هقبثل دس ؿَد. هی گفتِ خٌی یب ای ٍسقِ خشیبى آى ثِ کِ اػت هؼتقین خي یک آة رسُ

 دس ٍ کشدُ حشکت هختلف ػشػتْبی ثب ٍ خْت ّوِ دس آة رسات صیبد، ػشػتْبی دس ٍ هؼتقین غیش ٍ ًبّوَاس

 ًضدیکی دس ٍ سٍد ثؼتش دس کِ ًَسی ثِ گَیٌذ. هی ِآؿفت خشیبى خشیبى ًَع ایي ثِ کٌٌذ. هی تذاخل ّن

 .اػت تش آؿفتِ خشیبى ، اكٌکبک ًیشٍی دلیل ثِ ّب دیَاسُ

 یب ًَل دس سٍدخبًِ یک هختلف ًقبى دس کٌذ هی ًی صهبى ٍاحذ دس آة رسُ ّش کِ ای فبكلِ یؼٌی آة ػشػت

 آة هقذاس تَاى هی ّؼتٌذ هَثش آة ػشػت تغییش دس کِ هختلفی ػَاهل اص اػت. هتغیش آى ػوق ٍ ػشم

 .ثشد ًبم سا سٍدخبًِ خن ٍ پیچ ٍ اًحٌب یب ٍ ثؼتش، ؿیت سٍدخبًِ،

 ّبی کٌبسُ دس حشکتٌذ. دس هتؼذدی خشیبًْبی سٍدخبًِ یک هختلف قؼتْبی دس کِ گفت تَاى هی کلی ًَس ثِ

 صیش دس ٍ خشیبى يػشیؼتشی ٍاقغ دس ٍ ػشػت پش خشیبًْبی سٍد ػٌح ٍ هشکض دس هبسپیچی، خشیبًْبی سٍد

 .ّؼتٌذ حشکت حبل دس تش ػشػت کن خشیبًْبی هشکضی قؼوت

 .ؿَد هی    ثیـتش ًیض آة ًیشٍی یبثذ افضایؾ سٍدخبًِ آة ػشػت ٍ حدن چِ ّش کِ اػت رکش ثِ الصم

 رودخانه دتي



 دؿَ هی گفتِ سٍد آى دثی کٌذ هی ػجَس سٍدخبًِ یک ػشهی هقٌغ ػٌح اص صهبى ٍاحذ دس کِ آثی حدن ثِ

 حبكلوشة ثب اػت ثشاثش دثی هقذاس ٍاقغ دس . کٌٌذ هی ثیبى ثشثبًیِ هکؼت هتش ٍاحذ ثب سا آْى هؼوَال کِ

 اًذاصُ ّبی دػتگبُ ٍ سٍؿْب سٍدخبًِ دثی گیشی اًذاصُ ثشای . سٍدخبًِ هقٌغ ػٌح دس آة خشیبى ػشػت

 ّیچ لَاصم ٍ اثضاس ایي اص دیکٌََّس ٍسصؽ دس ایٌکِ ثِ تَخِ ثب اهب داسد ٍخَد گًَبگًَی ٍ هتٌَع گیشی

 ثِ سا سٍدخبًِ دثی تَاى هی آى ٍاػٌِ ثِ کِ پشداصین هی سٍؿی رکش ثِ تٌْب لزا ؿَد ًوی گشفتِ ای ثْشُ

  .ًوَد هحبػجِ خبف اثضاس ثِ ًیبص ثذٍى تقشیجیَ ًَس

 ثب اػت ثشاثش دسٍ دثی ؿذ گفتِ ًیض قجال کِ ّوبًٌَس ٍ اػت ثبثت آى ًقبى توبم دس تقشیجبً سٍدخبًِ یک دثی

 ثبیذ اثتذا دثی آٍسدى ثذػت ثشای لزا . سٍدخبًِ ػشهی هقٌغ ػٌح دس آة خشیبى ػشػت حبكلوشة

 ًَل اص هؼبفتی ثبیؼت هی هٌظَس ایي ثشای آٍسین. دػت ثِ سا سٍدخبًِ هقٌغ ػٌح ٍ ػشػت ثتَاًین

 هٌظوی ٌّذػی ؿکل داسای الوقذٍس حتی ٍ ثَدُ هؼتقین تقشیجبً آى هؼیش کِ ثگیشین ًظش دس سا سٍدخبًِ

  .ثبؿذ

 :سزعت گيزي انذاسه نحوه

 اًذاصُ سا هَسدًظش هؼبفت هتشاط اثتذا هحل اًتخبة اص ثؼذ کِ اػت تشتیت ایي ثِ سٍد ػشػت گیشی اًذاصُ

 ًقٌِ ثِ چَة ایي سػیذى صهبى ٍ کشدُ سّب آة ػٌح سٍی ؿشٍع ًقٌِ اص سا چَة تکِ یک ػپغ گیشین هی

 ػشػت یکذیگش ثش آًْب تقؼین ٍ صهبى ٍ هؼبفت هقبدیش داؿتي ثب حبل ًوبیین. هی گیشی اًذاصُ سا پبیبى

   .ثبًیِ ثش هتش ثشحؼت ًظش هَسد ًقٌِ دس خشیبى

 ػشػت = هؼبفت / صهبى

 .آٍسین ثذػت ًیض سا سٍدخبًِ ػشهی هقٌغ ػٌح ثبیؼت هی خشیبى ػشػت هحبػجِ اص ثؼذ

 :رود هقطع سطح گيزي انذاسه نحوه

 هؼیٌی فَاكل ثِ سا سٍدخبًِ ػشم کِ کٌین هی ػول سٍؽ ثذیي سٍد هقٌغ ػٌح سدىآٍ ثذػت ثشای

 آهذُ ثذػت ػوقْبی اص ػپغ گیشین. هی اًذاصُ سا آة ػوق فَاكل ایي اص یک ّش دس ٍ کشدُ تقؼین

 حبكلوشة اص گشدد. هـخق هتش ثشحؼت ًظش هَسد هحل دس سٍدخبًِ ػوق هتَػي تب کشدُ گیشی هؼذل

 .ؿَد هی هحبػجِ هشثغ هتش حؼت ثش ًقٌِ آى دس آة هقٌغ ػٌح سٍدخبًِ ػشم دس آة ػوق هتَػي هقذاس

 سٍدخبًِ ػشهی هقٌغ ػٌح = سٍد ػشم × آة ػوق

 هکؼت هتش ثشحؼت سٍدخبًِ آة خشیبى دثی سٍدخبًِ هقٌغ ػٌح دس آة خشیبى ػشػت کشدى هشة ثب اکٌَى

 آیذ هی ّجذػت ثبًی ثش

 سٍدخبًِ دثی آة= خشیبى ػشػت × سٍد ػشهی هقٌغ ػٌح

 رودخانه عوارض و ها جهت

 ساػت کشاًِ ٍ چپ کشاًِ دػت، پبییي ثبالدػت، اص ػجبستٌذ سٍد ّبی خْت

 .اػت سٍدخبًِ آة خشیبى خْت ثب هخبلف آى خْت کِ اػت سٍدخبًِ ثبالی هحل دػت: ثبال

 آة خشیبى حشکت خْت ثِ تَخِ ثب سٍدخبًِ پبییي دس ای ًقٌِ دػت: پبییي

 ثِ کشدى ًگبُ ثب آًْب خْت کِ ّؼتٌذ سٍدخبًِ ػوت دٍ ّبی حبؿیِ ّب کشاًِ ساػت: کشاًِ ٍ چپ کشاًِ

 .گشدد هی هـخق دػت پبییي



 :شکل V خزوجي

 دس کٌذ. ػجَس سٍدخبًِ دس هبًغ دٍ ثیي اص آة کِ ؿَد هی گفتِ خبیی ثِ ؿکل ای صثبًِ یب ٍ ؿکل V خشٍخی

 .ثبؿذ یکی اص ثیؾ اػت هوکي خشٍخی ایي سٍدخبًِ ًقبى ثشخی

 :غزتالها

 .گَیٌذ غشثبل سا دٌّذ هی ػجَس خَد ثیي اص سا آة کِ دسختبى سیـِ ٍ ؿبخِ هبًٌذ هَاًؼی

 :راکذ آب

 .گزاسد ًوی آة خشیبى ثش تبثیشی ّیچ سٍدخبًِ دس ٍخَد هبًغ کِ ؿَد هی گفتِ آثی ثِ ساکذ آة

 :عوق کن جاري آتهاي

 گشداثی ثبلـتک هبًغ پـت دس ٍ گشداة سٍدخبًِ، دس هَخَد هبًغ خلَی دس کِ گَیٌذ هی ػوق کن آثْبیی ثِ

 .گشدد هی تـکیل

 :هتوسط عوق تا جاري آتهاي 

 .آیذ هی ٍخَد ثِ کف گشداة سٍی ٍ گشداة هبًغ خلَی دس کِ ؿَد هی گفتِ آثْبیی ثِ

 :عويق جاري آتهاي

 .آیٌذ هی ٍخَد ثِ هکـی ّبی حفشُ هبًغ خلَی دس ٍ ثشگـتی هَخْبی هبًغ سٍی ثش کِ گَیٌذ هی آثْبیی ثِ

 :تنگه

 .یبثذ هی       افضایؾ ًبحیِ آى دس ػشػت ٍ کن آًدب دس سٍدخبًِ ػشم کِ ؿَد هی گفتِ هکبًْبیی ثِ

 :سنگي حصارهاي

 .گَیٌذ هی آة حشکت هؼیش دس هَخَد ّبی ًخبلِ ٍ ػٌگْب ثِ

 :کننذه تغذیه جزیاى

 .افضایذ هی سٍدخبًِ آة حدن ثِ ٍ داؿتِ خشیبى آة آًْب دس هؼوَال کِ ؿَد هی گفتِ هؼیشّبیی ثِ

 :گزداب

 دس آة فـبس ؿَد. هی گفتِ گشداة ؿَد هی ایدبد آة حشکت هخبلف خْت دس کِ افقی ٍ هؼکَع خشیبى ثِ

 گشداثْب ٍ یبثذ خشیبى حشکت، هؼیش ػکغ خْت دس آى اص ػجَس اص ثؼذ آة کِ ؿَد هی ػث ثب هبًغ یک ًَل

 .آٍسد ٍخَد ثِ سا

 :تالقي نقطه

 آثشاِّ دٍ اص اػت هوکي خشیبى دٍ ایي گَیٌذ. تالقی ًقٌِ سا سػٌذ هی ّن ثِ آة خشیبى دٍ کِ هحلی

 .ثشػٌذ ّن ثِ هبًغ یک اص گزس اص ثؼذ ایٌکِ یب ٍ ثبؿٌذ هتفبٍت

 

 

 

 

 



 خانه رود اس عثور

 :ثِ حؼبة آٍسد ػجبستٌذ اص ػَاهلی سا کِ ثبیؼتی دس تـخیق

 رودخانه عزض

 آب عوق

 آب تودى کذر یا رنگ

 تالطن و جزیاى

 تستز وضع

ػالٍُ ثش ایي هالحظبت فٌی ثبیذ ٍهغ ثذًی گشٍ خَد سا هدذدا اسصیبثیکشدُ ٍ اص خَد پشػیذ ایي ػجَس ثشای 

آػیت پزیشتشیي ػوَ گشٍُ چقذس اهٌبػت. فشم ثش ایٌکِ ؿوب دس ػجَس اص سٍدخبًِ ٍ ثِ گذاس صدى ؿک 

ت کِ هَقؼیت اًؼبى سا ّبییذس دل داسیذ، حبال ثبیذ چِ کبسی اًدبم دّین. دس کـَس هب خیلیوحتول اػ

هدجَس ثِ ػجَس اص گذاس سٍدخبًٌْوبیذ، ٍلی اگش چٌیي ثبؿذ ثبیؼتی هٌبثغ الصم ثشای گزس اهي اصسٍدخبًِ دس 

 .اختیبس ؿوب ثبؿذ

 .تاشيذ روحي فشارهاي هواظة

 .کدبػت ثشسػی ثبال ٍ پبییي سٍدخبًِ اص سٍی ًقـِ ٍ ایٌکِ ًضدیک تشیي پل

 .غ َّا هی تَاًیذ تلوین ثگیشیذ تبپبییي آهذى آة كجش کٌیذثب دس ًظش گشفتي پیؾ ثیٌی ٍه

 پشّیض اص ػجَس اص سٍدخبًِ ػویق

 .خٌشًبک اػت اًذاصُ آة ثشای ػجَس تب صاًَّب ثبؿذ، ثیـتش اص آى

 .خؼتدَ کٌین تب گذاس هٌوئي سٍدخبًِ ثشای ػجَس سا پیذاکٌین

ثضسگ ٍ آة سیض ؿیت داس داسد، گبّی  ػٌگ دس خبّبیی دس سٍدخبًِ کِ هبًغ ثضسگی قشاس داسد هثل یک تختِ

دّذ ٍ هَخت یک خشیبى ثشگـتی قَی ثِ ػَی هبًغ دس ًشف پبییي  یک گشداة ػوَدی هی تَاًذ تـکیل

دػت گشدد. ایي گشداة ّبی ػوَدی ثی اًذاصُ خٌشًبکٌذ چَى اگش کؼی دس یکی اصآًْب گشفتبس ؿَد سّبیی 

 .اص آى تقشیجب غیش هوکي اػت

ثشگـتی قَی هی ثبؿذ کِ گشداة ایدبد هی  گی دس سٍدخبًِ قشاس داسد هحل ایدبد یک خشیبىکال ّش هبًغ ثضس

 .کٌذ

 .خٌشًبکٌذ هَاًغ غًَِ ٍس ٍ یب اًذکی غًَِ ٍس ثِ ٍیظُ ؿبخِ ّبی دسختبى خیلی

هحن ایٌک ثِ هبًؼی ثشخَسدیذ توبم  ثب فشم ایٌکِ ثب خشیبى آة حشکت هی کٌیذ ًیشٍی آة ظبّش ًیؼت. ثِ

 .ٍ ّویي هی تَاًذ ؿوب سا ثِ دام ثیبًذاصد ذًوبیی ٍی سٍدخبًِ سا ثبیذ تحولصٍس ٍ ًیش



 .ثتَاى اص آى ػجَس کشد گذاس یؼٌی کن ػوق تشیي هحل سٍدخبًِ کِ ثذٍى اثضاس، ثْشاحتی

 گذار انتخاب

 :دس اًتخبة ثْتشیي گذاس ایي ػَاهل ٍ ثؼیبسی ػَاهل دیگشثبیؼتی ثِ دقت هَسد هالحظِ قشاس گیشد

 .حذاکثش تب صاًَ ،دى هٌٌقِ اًتخبثیکن ػوق ثَ

ثضسگ یب کٌذُ دسخت، چَى ًٌبة ثِ ایي  یب غیش هؼلق ًظیش گشدالِ  ػبسی ثَدى هٌٌقِ اًتخبثی اص هَاًغ هؼلق

 .هَاًغ گیش هی کٌذ

 .اختٌبة اص ػبحل ثلٌذ ٍ اًویٌبى اص یک ًقٌِ هٌبػت ثشای ًقٌِ خشٍج

 .ػذم ػجَس اص کٌبس پل ّبی ٍیشاًِ

 .شیبى آة دس قؼوت ثیشًٍی پیچ ّبقَی تش ثَدى خ

چؼجٌبک ٍ داسا ثَدى ػوق یکٌَاخت تب  ػبسی ثَدى ثؼتش سٍدخبًِ اص گشدالِ ٍ ػٌگ ّبی ثیشٍى صدُ یب گل

 .آًدب کِ هوکي اػت

ثَدیذ ػجَس کٌیذ چَى گذاس سٍدخبًِ  لَكی کِ هذتی قجل ػجَس کشدُّویـِ هتکی ًجبؿیذ کِ اص ًقٌِ ثخ

 .دس حبل تغییش اػت

 عثور اس قثل

 :ٌّگبهیکِ گذاس سا اًتخبة کشدیذ ثْتشیي سٍؽ سا اًتخبة کٌیذ

 دس ًظش گشفتي ؿشایي ثذًی ٍ آهبدگی سٍاًی گشٍُ

 دس ًظش گشفتي ٍصى کَلِ ّب

 .اگش هدشٍح داسیذ ػجَس خیلی خٌشًبک اػت

 .هحل ػجَس ثبیذ دس تَاى ّوِ افشاد گشٍُ ثبؿذ

 تبسیکیػذم ػجَس اص سٍدخبًِ دس فلل ػشهب ٍ دس ؿت دس 

 .آهَصؽ دّیذ اگش اص ًٌبة اػتفبدُ هی کٌیذ ًشیقِ کبس کشدى ثب آى سا هدذدا

ی پشّیض اص پَؿبک ٍ لجبػْبیی کِ داسای ثٌذّبی هتؼذد اػت ٍ خوغ ٍخَس کشدى یب دس ؿلَاس صدى لجبػْب

 آٍیضاى

 ٍ تَ خیح کشدى اٍ ییدس ًظش گشفتي هؼئَلیت ثشای ّش ؿخق دس حذ تَاًب

 لشوم صورت رد اعضا تنذي شواره

سٍدخبًِ ّب کِ ًوی تَاى اص كذا  اػتفبدُ اص ػالئن قشاسدادی ثشای استجبى ثِ ػلت پش ػشٍ كذا ثَدى

 .اػتفبدُ کشد

 . ًٌبة ثِ کبس ثشیذ اگش ثب ًٌبة حوبیت اًدبم هی دّیذ ػالئوی ثشای دادى ٍ خوغ کشدى



ِ ّبی کَچک تش قشاس دّیذ ٍ ّوِ کیؼ ثب قشاس دادى یک کیؼِ پلی اتیلي ثضسگ داخل کَلِ، لَاصم سا داخل

سا دس کیؼِ ثضسگ داخل کَلِ قشاسدّیذ ٍ دسة کیؼِ سا کبهال ثجٌذیذ تب کَلِ ؿوب آة ثٌذی ؿَد. ثؼذ 

 .اصػجَس ثِ لجبع خـک ٍ گشم ٍ دیگش لَاصم خَد ًیبص داسیذ

َس کٌین ٍلی پشّیض اص پشیذى سٍی ػٌگ ّب ثب فبكلِ ثلٌذ )ثْتش اػت پبّبیوبى خیغ ؿَد تبایٌکِ خـک ػج

 .(كذهِ ثجیٌذ پبّبیوبى 

 دس آٍسدى خَساة ّب اص پب ٍ پب کشدى پَتیي ّب

 پَؿیذى گتش ٍ داخل کشدى ثٌذ ٍ ًخ آى

پشّیض اص ؿلَاس ثبدگیش کِ پبییي آى ثب کؾ هؼذٍد ؿذُ صیشا آثذاخل آى خوغ ؿذُ ٍ ػٌح توبع ؿوب سا ثب 

 .ی کٌذسا هـکل ه آة صیبد هی کٌذ ٍ گبم ثشداسی

 .تب آًدب کِ هی تَاًیذ ػٌح توبع خَد سا ثب خشیبى آة کن کٌیذ

کَلِ سا ثِ پـت ثگزاسیذ اهب آى سا سٍی ثذى هحکن ًکٌیذ تب دسصهبى خٌش آى سا سّب کٌیذ ٍلی یک ثٌذ 

 .چفت ؿًَذُ ٍكل کٌیذ حوبیت ثِ کَلِ ٍ خَدتبى ثب گشُ

 .هی کٌیذ اگش کَلِ خَة آة ثٌذی ؿَد هبًٌذ یک کلک ثشای ؿوب ػول

ًبیلًَی ٍ  ٍ غیشُ تَػي کیؼِ ّبی GPS آة ثٌذی لَاصم الکتشًٍیکی هثل گَؿی تلفي ّوشاُ، دػتگبُ

 .خبهَؽ کشدى آًْب، تب دس ٌّگبم ػجَس اص سٍدخبًِ دچبس اصکبسافتبدگی ًـًَذ

 دستي چوب تا نفزه یک عثور

ثبصتش ثگزاسیذ. اػتفبدُ اص یک  دس داخل آة ّویـِ سٍ ثِ ثبالی آة قشاس ثگیشیذ ٍ پبّب سا اص حذهؼوَل

 . چَة دػتی ثشای ػوق آة ٍ ًقٌِ اتکبی ػَم خَد

اگش اص دٍ ثبتَى اػتفبدُ هی کٌیذ دػت ًشف خشیبى آة ثشای تؼبدل ٍدػت خلَ سا ثشای اًذاصُ گیشی ػوق 

 .آة اػتفبدُ کٌیذ

 .هل كَست هی گیشدػجَس ثب ایوٌی کب ثبؿذ ًجبیؼتی ثذٍى ًٌبة اص سٍدخبًِ ػجَس کشد هگش ایٌکِ سٍؿي

سٍؽ ّبیی کِ اکٌَى تَهیح دادُ هی ؿَد ٍثِ كَست هلَس هی ثبؿذ ثشای ػجَس اص آة ّبی کن ػوق ٍ 

 .چیضی ثیؾ اص خیغ ؿذى ًیؼت هٌبػت اػت، کِ ًتبیح لغضؽ احتوبلی آى دس آة آسام

قبیؼِ ثب ّش ػِ سٍؽ ثؼتگی ثِ اكل پـتیجبًی هتقبثل ٍ اػتَاسی اهبفی حبكل اصیکپبسچگی گشٍّی دس ه

 .هقبٍهت اًفشادی داسًذ



 

 اي حلقه عثور

ػِ ًفش دٍس ّن خوغ ؿذُ ٍ دػت ّبی خَد سا هٌبثق ؿکلشٍی ؿبًِ یکذیگش قالة کٌٌذ . قَی تشیي آًْب 

سٍدخبًِ  خشیبى آة ثبؿذ دس حبلیکِ گشٍُ ّوذیگش سا هحکن ًگِ داؿتِ اًذ اص ػشم ثِ ثبال ی ثبیؼتی سٍ

پیـشٍی هی کٌٌذ ٍ دس كَست لضٍم ّوذیگش سا پـتیجبًی هیٌوبیٌذ . ّشگبُ ثؼتش سٍدخبًِ ًبّوَاس اػت 

 تیکی حشکت کٌذ دس غیش ایي كَست گشٍُ ثبیؼتی تحت فشهبى ػشپشػت حشک ؿبیذ الصم ثبؿذ ّش دفؼِ

 .ًوبیذ

 

 اي سنجيزه عثور

ػِ ًفش یب ثیـتش دس یک كف پْلَی یکذیگش سا هیگیشًذ ًفش اٍل هی تَاًذ اص یک چَة دػتی ثشای 

تَػي  کٌذ.كف ثبیؼتی ثِ ًَس ّن صهبى ثِ پْلَ حشکت کٌذ ٍ ّش قذم اص تشاٍسع تفبدُپـتیجبًی اػ

 .ػشپشػت ّوبٌّگ هی ؿَد



 

 پهلو ته پهلو عثور

ػِ ًفش یب ثیـتش ثبیؼتی دس یک كف پْلَی یکذیگش قشاسگشفتِ دػت ّب سا ثِ یکذیگش قالة کشدُ ٍ یک 

سٍدخبًِ قشاس  ثشای ایٌکِ کوتشیي هدبل ثِ ًیشٍی آة دادُ ؿَد گشٍُ سٍ ثِ ػشم ثلٌذ سا هی گیشًذچَة 

 .هی گیشد ٍ چَة ثِ هَاصات ػبحل آى

 

 طناب تا عزضي عثور

ػٌگیي ٍصى ّن ثبؿذ سا ثب دٍ سؿتِ  دس ایي سٍؽ یک ًفش اص اػوب سا کِ آهبدگی ثْتشی داسد ٍ ثْتش اػت

یب  ي ثب دسختئدیگش سٍدخبًِ ثشٍد. ثؼذ اص سػیذى ثب ػش ًٌبة کبسگبُ هٌو بة حوبیت هی کٌین تب ثِ ًشفًٌ

دٍم ثشای حوبیت افشاد اػتفبدُ هی  ػٌگ ایدبد هی کٌذ ٍ یکی اص ًٌبة ّب سا فیکغ هی کٌذ ٍ اص ًٌبة

 .کٌٌذ

 

ّش ًفش ثشای ػجَس ثب ًٌبثبًفشادی سٍی ػیٌِ خَد گشُ ثَلیي ایدبد هی کٌذ ٍ ثب فبكلِ یک هتش اصػیٌِ خَد 

ت یک ال ایدبد هی کٌذ ٍ یک کبساثیي دسحلقِ آى ٍكل هی کٌذ ػپغ خْت ػجَس کبساثیي سٍی ًٌبة گشُ ّـ



سا ثِ ًٌبة فیکغ ؿذُ هیبًذاصد. ثْتش اػت کبساثیي پیچی ثبؿذ . آًگبُ کبساثیي دیگشی ساهؼتقین ثِ ًٌبة 

اًذاصد  یک ال ایدبد کشدُ ٍ دس کبساثیي ػیٌِ هی سٍی ػیٌِ ٍكل هی کٌذ ٍ ثب ٍػي ًٌبة حوبیت گشُ ّـت

تب دس صهبى ػجَسگزؿتِ اص اتلبل ثِ ًٌبة فیکغ ؿذُ تَػي دٍ حوبیت کٌٌذُ حوبیت ؿَد ٍاص سٍد خبًِ 

 .ػجَس کٌذ

سٍدخبًِ ّب خضئی اص هحیي کَّؼتبى ّؼتٌذ ٍ فشا گشفتي ػجَس ایوي اصآًْب یک هشٍست اختٌبة ًبپزیش 

شًبهِ سیضی خَد دس ًظش داؿتِ ثبؿیذ ٍ ّیجت آٍس داسد، ایي سا دس ث اػت. آة دس حبل حشکت ًیشٍیی قَی ٍ

 .دچبس کشدى گشٍُ خَد ثِ ؿکلی کِ یک ػجَس هخبًشُ اًگیض سا ثِ ٍخَدآٍسد خَدداسی ًوبئیذ اص

ثش اػبع تدشثِ ٍ اًالع کبهل اص ؿیَُ ّبی ایوي ٍگًَبگَى ٍ هحذٍدیت آًْب کلیذ یک گزس   قوبٍت ؿبیؼتِ

خٌش  ب خبى کؼی سا ثشای ػجَس دؿَاس اص سٍدخبًِ ثًَِالًی داؿتِ ثبؿین ت اهي اػت. ثْتش اػت ثشگـت

 .ثیبًذاصین

 گشدآٍسًذُ : سهب اػوبػیلی

 

 

 

 

 


