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  کتاب تیْهکاًیک فٌْى ّرسضی•

دکتز پزفسْر جیوش جی ُی: تالیف   

تزجوَ دکتز ًواسی سادٍ   

اًتطارات داًطگاٍ تِزاى   

(2ّ4فصلِای )کتاب اًاتْهی کارتزدی•

دکتز پزفسْر جیوش جی ُی: تالیف   

تزجوَ دکتز فزاُاًی، دکتز ضجاع الذیي   

اًتطارات داًطگاٍ پیام ًْر   
www.iranphe.ir aff_sport@yahoo.com
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اًْاع حزکت



آؽٌایی داًؾجْیاى تا اًْاع دشکات•
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.دشکات اًتقالی سا تؼشیف کٌٌذ•

.دشکات اًتقالی هغتقین الخظ سا تؼشیف کٌٌذ•

.دشکات اًتقالی هٌذٌی الخظ سا تؼشیف کٌٌذ•

.سا تؼشیف کٌٌذ( دّساًی)دشکات چشخؾی •

.دشکات ػام یا هتذاّل سا تؼشیف کٌٌذ•
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اًْاع حزکات
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حزکات اًتقالی

دّراًیدشکات 

حزکات ػام

حزکات اًتقالی هستقین الخظ

حزکات اًتقالی هٌحٌی الخظ



حزکات اًتقالی هْقؼی صْرت هی گیزد کَ    

جسن عْری حزکت کٌذ کَ کلیَ اجشاء آى  

دقیقًا هسافت یکساًی را در جِت ّ سهاى  

حزکات اًتقالی تَ دّ . هطاتَ عی کزدٍ تاضذ

صْرت هستقین الخظ ّ هٌحٌی الخظ صْرت  

  .هی گیزد
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در حزکت اًتقالی هسیز حزکت رّی خظ     

هاًٌذ حزکت یک جسن رّی  . هستقین است

یک سغح صاف ّ در هسیز هستقین، یا  

ی کَ تذّى تغییز ّضؼیت  تاسحزکت اسکیت 

قسوتِای هختلف تذًص در هسیز هستقین  

.حزکت هی کٌذ
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در حزکت اًتقالی هٌحٌی الخظ هسیز حزکت      

هاًٌذ رچتز تاسی کَ تذّى  . هٌحٌی ضکل است

ایٌکَ قسوتِای هختلف تذًص تغییز ّضؼیت 

.دُذ در یک هسیز هٌحٌی ضکل سقْط هی کٌذ
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حزکت دّراًی یا چزخطی هْقؼی صْرت      

هی گیزد کَ جسن دریک هسیز دایزٍ ای حْل 

هحْری در فضا عْری حزکت کٌذ کَ کلیَ 

اجشاء ّ قسوتِای آى در یک جِت ّ سهاى 

 .هطاتَ جاتجا ضْد
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هحىر دوراى هوکي است حزکت دّراًی  در     
 یهاًٌد حرکت دوراً)خىد قسوتی از جسن 
هاًٌد )یا هجسا از جسن ( دست در هفصل شاًه

(  حرکت دوراًی ژیوٌاست حىل هیله بارفیکس
اها در هر صىرت در وضعیت عوىد بر . باشد

  .صفحه دوراى هی باشد
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حزکات ػام در حقیقت تزکیثی اس حزکتِای       

هاًٌذ دّیذى دّ ّ . اًتقالی ّ دّراًی هی تاضذ

هیذاًی کَ در آى حزکت خْد ّرسضکار اس 

ًْع اًتقالی تْدٍ ّ حزکت اًذاهِای ّی اس 

  .ًْع دّراًی هی تاضذ
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حشوت دٍچشخِ سَاس وِ دس آى حشوات هچ      
پا، ساق پا ٍ ساى اص ًَع دٍساًی بَدُ ٍ 
. حشوت باالتٌِ ٍی اص ًَع اًتمالی است

حشوات ٍسصضىاساى دس هحیطْای ٍسصضی  
.عوَهاً اص ًَعاً هی باضذ
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تْصیف حزکات خغی



آؽٌایی داًؾجْیاى تا دشکت خغی ّ سّاتظ هشتْط تَ آى•
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.هغافت ّ جاتجایی سا تؼشیف کٌٌذ•

.عشػت هتْعظ ّ تشداس عشػت هتْعظ سا تؼشیف کٌٌذ•

.هفِْم ؽتاب سا تفِوٌذ•

.کویتِای تشداسی ّ ًشدٍ ای سا تؾٌاعٌذ•

.سّػ هذاعثَ تشایٌذ دّ تشداس سا یاد تگیشًذ•

.هْلفَ ُای ػوْدی ّ افقی یک تشداس سا تؼییي کٌٌذ•

.هؼادالت هشتْط تَ دشکات خغی ؽتاتذاس ّ تذّى ؽتاب سا تؾٌاعٌذ•
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ُز گاٍ ّیژگیِای حزکت ًظیز سزػت حزکت،    

هسافت، جاتجایی ّ ضتاب حزکت یک جسن را  

هْرد هغالؼَ قزار هی دُین در حقیقت تَ  

تَ ػثارت دیگز، ػلن . کیٌواتیک هی پزداسین

کیٌواتیک تَ تزرسی ّیژگیِای حزکت  

 .هی پزداسد
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ُواًغْر کَ قثاًل ػٌْاى ضذ، هسافت یکی اس ّیژگیِای     
حزکت تْد ّ ػثارتست اس عْل راٍ یا هسیزی کَ یک 

تَ ػثارت دیگز ّقتی ّرسضکاراى  . جسن عی کزدٍ است
تغییز هکاى هی دُذ، هسافت عی  Bتَ ًقغَ  Aاس ًقغَ 

ضذٍ تْسظ آى ّرسضکار عْل راٍ یا جادٍ ای است کَ  
 .تْسظ ّی عی ضذٍ است
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دًّذٍ ای کَ دّر پیست دّ ّ هیذاًی هساتقَ دّی     

هتز را اًجام هی دُذ، اگز فزض کٌین کَ اس  800

ًقغَ استارت حزکت را ضزّع کزدٍ ّ در ًقغَ 

پایاى هتْقف ضْد، هسافت عی ضذٍ تْسظ ّی  

هسافت یک کویت ًزدٍ ای  . هتز است 800

است کَ فقظ اًذاسٍ آى هالک است  ( غیزتزداری)

ّ ّاحذُای اًذاسٍ گیزی آى هؼوْاًل هتز ّ  

  .کیلْهتز است
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در حزکات دّراًی، هسافت تصْرت ساّیَ عی     

ضذٍ تْسظ یک جسن یا یک ّرسضکار هحاسثَ 

تَ ػٌْاى هخال ٌُگاهیکَ ژیوٌاست  . هی ضْد

حْل هیلَ تارفیکس یک دّر حزکت چزخطی  

هسافت عی ضذٍ تْسظ ّی یک  ،اًجام هی دُذ

.  است    درجَ ّ یا  360دّر یا 
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هْقؼی کَ در حزکات پزتاب ّسًَ ّرسضکار سَ      

دّر ّ ًین حْل هحْر ػوْدی خْد هی چزخذ ّ  

َ ای عی   سپس ّسًَ را رُا هی کٌذ، هسافت ساّی

هاًٌذ دست  )ضذٍ تْسظ ُز تخص اس تذى ّی 

درجَ ّ یا  1260سَ دّر ّ ًین یا ( حاهل ّسًَ

.  است

ّاحذُای اًذاسٍ گیزی هسافت دّراًی یا    

َ ای   .دّر، درجَ ّ رادیاى است ،ساّی
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جابجایی عباستست اص تعییي ٍضعیت هحل یه جسن     
وِ با یه خط  ( یا هبذاء)ًسبت بِ یه ًمطِ هشجع 
.هستمین هطخص هی ٍضذ

بِ عباست دیگش وَتاّتشیي فاصلِ بیي ًمطِ ضشٍع ٍ ًمطِ      
پایاى حشوت یه جسن وِ با یه خط هستمین هطخص  

  .هی ضَد، جابجایی آى جسن ًاهیذُ هی ضَد
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یا   در هحاسثَ جاتجایی، ػالٍّ تز تؼییي عْل   
تغییز ّضؼیت جسن، جِت یا راستای   هسافت

.  حزکت ًیش تایذ هطخص ضْد

تؼٌْاى هخاًل فزدی کَ اس هٌشل تا هحل کار    
کیلْهتزی را عی کزدٍ، جاتجایی ّی   9هسافت 

اًذاسٍ خظ هستقیوی است کَ هٌشل را تَ هحل  
  9کار ّصل هی کٌذ کَ هوکي است کوتز اس 

.تاضذ( کیلْهتز 6هخاًل )کیلْهتز 
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َ ای کَ تْسظ      در حزکات دّراًی، جاتجایی ساّی
یک جسن یا یک ّرسضکار عی ضْد، تزاتز  

کْچکتزیي ساّیَ تیي ّضؼیت ضزّع ّ خاتوَ 
  . حزکت است

تَ ػٌْاى هخال ژیوٌاستی کَ حْل هیلَ تارفیکس     
َ ای اًجام  را یک تار دّر هی سًذ، جاتجایی ساّی

  .فز درجَ استص یگزفتَ تْسظ ّ
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اس تؼاریف هسافت ّ جاتجایی هی تْاى استٌثاط    

کزد کَ ُز گاٍ در حزکات اًتقالی حزکت در  

(  هتز 100هاًٌذ دّ )هسیز هستقین صْرت گیزد 

ُوچٌیي  . هیشاى هسافت ّ جاتجایی تا ُن تزاتزًذ

در حزکات دّراًی ُز گاٍ حزکت در هحذّدٍ  

َ ای تزاتز ّ کْچکتز اس  درجَ اًجام  180ساّی

َ ای  یا  )ضْد هقذار هسافت ّ جاتجایی ساّی

 .تزاتز خْاٌُذ تْد( دّراًی
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ُواًٌذ هسافت، ّاحذُای اًذاسٍ گیزی جاتجایی     

هتز ّ کیلْهتز تْدٍ ّ ّاحذُای اًذاسٍ گیزی  

َ ای دّر، درجَ ّ رادیاى هی تاضذ .جاتجایی ساّی

َ ای دارای ُز دّ      تا ّجْد ایٌکَ جاتجایی ساّی

ارسش هقذار ّ جِت هی تاضذ، اها در ّاقغ یک  

َ ای را  . تزدار ًیست چزا کَ جاتجایی ساّی

 .رّش هتْاسی االضالع جوغ کزد ًوی تْاى اس
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در تحج هسافت ّ جاتجایی ّ کالًً تغییز ّضؼیت، سزػت تیاًگز آٌُگ تغییز هْضغ یک     

تغْریکَ سزػت هتْسظ جسن . جسن یا تغییز ّضؼیت یک ضخص ًسثت تَ سهاى است

.  یا ضخص در ایي ّضؼیت اس تقسین هسافت عی ضذٍ تز سهاى عی هسافت تذست هی آیذ

  :تَ ػثارت دیگز

(:1)راتغَ    
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سزػت هتْسظ
هسافت عی ضذٍ

سهاى عی هسافت
= یا

t

x
V 

t

x
V 

t

x
V 

t

x
V 

v
t

x
=



تَ هٌظْر هحاسثَ تزدار سزػت، تَ جای هسافت عی ضذٍ اس جاتجایی اًجام گزفتَ      
تَ ػثارت دیگز، تزدار سزػت اس تقسین جاتجایی اًجام گزفتَ تز . استفادٍ هی کٌین

  :تذیي تزتیة کَ . سهاى جاتجایی تذست هی آیذ

    

    

(:2)راتغَ   
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تزدار سزػت
هقذار جاتجایی

سهاى جاتجایی
= یا v

t

d
=

.است کیلْهتز تز ساػت  ّ ّاحذُای اًذاسٍ گیزی سزػت هتز تز حاًیَ 



 15کیلْهتشی سا دس هذت  9یک دّچشخَ عْاس دس یک هغاتقَ هغافت : هثال    

 6دس فْستیکَ هقذاس جاتجایی ّی دس ایي هغاتقَ . دقیقَ سکاب صدٍ اعت

تشداس عشػت دّچشخَ عْاس سا  –عشػت هتْعظ ّ ب  –کیلْهتش تاؽذ، الف 

.دس عْل ایي هغیش هذاعثَ کٌیذ

  ،ثاًیَ تْدٍ هی تاؽذ، خْاُین داؽت 900دقیقَ تشاتش  15چْى : جْاب  
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اص هثال ّ تذثِای تاال هی تْاى ًتیجَ گشفت کَ    

اگش هقذاس هغافت ّ جاتجایی اًجام ؽذٍ تْعظ  

دشکت دس هغیش هغتقین  )یک جغن تشاتش تاؽذ 

، کویت ُای عشػت هتْعظ ّ  (اًجام گشفتَ تاؽذ

  .تشداس عشػت تشاتش خْاٌُذ تْد
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ُز گاٍ سزػت یک جسن هتحزک در حیي حزکت اس لحاػ اًذاسٍ، جِت ّ یا ُز دّ تغییز     

تَ ػثارت دیگز، ضتاب . کٌذ، در ایي صْرت گفتَ هی ضْد کَ آى جسن دارای ضتاب است

دارای   اگز یک دًّذٍ در لحظَ . یک جسن آٌُگ تغییزات آى ًسثت تَ سهاى است

تاضذ، در ایي حالت  Bدرًقغَ    دارای سزػت   تاضذ ّ در لحظَ  Aدر ًقغَ   سزػت 

تَ . ضتاب هتْسظ در عْل هسیز اس تقسین تغییزات سزػت تز تغییزات سهاى تذست هی آیذ

  :ػثارت دیگز 

(:3)راتغَ    
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ضتاب هتْسظ
تغییزات سزػت

تغییزات سهاى
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چْى ّاحذ اًذاسٍ گیزی سزػت هتز تز حاًیَ      

هی تْاى ًتیجَ گزفت کَ  ( 3)است، اس راتغَ 

  ّاحذ اًذاسٍ گیزی ضتاب هتز تز هجذّر حاًیَ  

ضتاب هتْسظ یک کویت تزداری است  . هی تاضذ

.کَ ُوْارٍ دارای هقذار ّ جِت هی تاضذ

هی تَاًذ  aهی تَاى ًتیجِ گشفت وِ ( 3)اص سابطِ   
  .هثبت، هٌفی ٍ صفش باضذ
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تاضذ،  تشرگتز اس سزػت اّلیَ  ُز گاٍ سزػت ًِایی    

 اگز سزػت ًِایی. هخثت خْاُذ تْد aدر ایي حالت 

هٌفی  aتاضذ در ایي صْرت  کْچکتز اس سزػت اّلیَ

 سزػت ًِاییاّلیَ ّ تْدٍ ّ در صْرتیکَ سزػت 

یؼٌی جسن دارای . صفز خْاُذ تْد aذ، ٌتاض تزاتز

. سزػت یکٌْاخت ّ تذّى تغییز سزػت است

تَ ػثارت دیگز، درحزکت هستقین الخظ یکٌْاخت کَ    

  .سزػت ُوْارٍ حاتت است، ضتاب صفز است
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قزار دُین،  t2-t1 ،tاگز تَ جای ( 3)در راتغَ    
  :در ایي صْرت خْاُین داضت 

(:4)راتغَ    

سزػت   v1سزػت ًِایی،  v2کَ در ایي راتغَ 
تَ   v1سهاى تغییز سزػت اس  tضتاب ّ  aاّلیَ، 
v2 است.  
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هی تْاى ًتیجَ  ( 4)ّ ( 3)ُوچٌیي اس راتغَ   

 :گزفت کَ 

(:5)راتغَ     

سزػت  v1 هسافت پیوْدٍ ضذٍ،  xکَ در ایي راتغَ    

  .سهاى حزکت جسن است tضتاب ّ  aاّلیَ، 
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هی تْاى  ( 5)ّ ( 4)ػالٍّ تز ایي اس رّاتظ    

:راتغَ هستقل اس سهاى سیز را تذست آّرد 

 (:6)راتغَ    

سزػت   v1سزػت ًِایی،  v2کَ در ایي راتغَ      

هسافت پیوْدٍ ضذٍ تْسظ  xضتاب ّ  aاّلیَ، 

 .جسن است
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  هی دٍیذ، هتشبشثاًی4ِ سشعت با وِ هاساتي دًٍذُ یه : هثال   
  2 هذت دس سا گزسگاُ ایي وِ هی سسذ گزسگاّی بِ ًاگْاى

  .هی وٌذ طی هتشبشهجزٍسثاًی2ِ هتَسط ضتاب با ٍ ثاًیِ
.وٌیذ حساب سا گزسگاُ ایي طَل -الف   
.آٍسیذ بذست گزسگاُ پایاى دس سا دًٍذُ سشعت – ب   
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هتز اّل هسیز هساتقَ را اس حالت استارت در  10یک دًّذٍ سزػت : هخال    

 10سزػت ایي دًّذٍ را در لحظَ ػثْر اس ًقغَ . حاًیَ پیوْدٍ است 2هذت 

.هتز هطخص کٌیذ

چَى هسابمِ دٍی سشعت است لزا حشوت ضتابذاس است ٍ بِ ّویي دلیل : حل      
 :ابتذا بایذ ضتاب حشوت دًٍذُ سا حساب وٌین 
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چَى اص خط استاست ضشٍع بِ دٍیذى 
.است 1V=  0وشدُ بٌابشایي 
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کویتِای تزداری، کویتِایی ُستٌذ کَ ػالٍّ تز    
تَ ػثارت . اًذاسٍ ّ هقذار، جِت ّ راستا ًیش دارًذ

دیگز، یک تزدار دارای ّیژگیِای اًذاسٍ یا هقذار، 
هاًٌذ جاتجایی، . جِت ّ ًقغَ هثذاء ّ هقصذ هی تاضٌذ

.  تزدار سزػت، ضتاب، ًیزّ، اًذاسٍ حزکت ّ گطتاّر
اس عزفی کویتِای ًزدٍ ای فقظ تا اًذاسٍ یا هقذار 

هاًٌذ سزػت هتْسظ، هسافت، . هطخص هی ضًْذ
  ...حجن، جزم، سهاى ّ 
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تزای تزکیة دّ تزدار هی تْاى اس راتغَ     

تذیي تزتیة کَ اگز دّ . فیخاغْرث استفادٍ کزد

دارای اًذاسٍ ُای هطخص تاضٌذ کَ  A  ّBتزدار 

تاضذ، در ایي صْرت  ساّیَ تیي آًِا تزاتز 

تزآیٌذ ایي دّ تزدار اس راتغَ سیز هحاسثَ هی ضْد 

:

(:7)راتغَ    
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در صْرتیکَ دّ تزدار تز ُن ػوْد تاضٌذ تز آیٌذ      

  :آًِا اس راتغَ سیز تذست هی آیذ 

  :(8)راتغَ     
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تَ تزتیة تا اًذاسٍ ُای   A  ّBدّ تزدار ًیزّی : هخال    

درجَ ّ تار دیگز   60تار تحت ساّیَ  ًیْتي یک 4ّ  3

تزآیٌذ . درجَ تز جسوی اػوال هی ضًْذ 90تحت ساّیَ 

:ایي دّ تزدار را در ُز دّ حالت حساب کٌیذ 
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هْجْد  تذت صاّیَ هؾخـ ًغثت تَ عغخ افق هاًٌذ  Aاگش یک تشداس هؾخـ هاًٌذ    

َ ُای ػوْدی ّ افقی آى تجضیَ کشد تذیي تشتیة کَ؛. تاؽذ، ایي تشداس سا هی تْاى تَ هؤلف

(:9)ساتغَ     
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AA
sin x

ضلع همابل
ٍتش

 Ayِ اختصار یا ب OAyبرابر  AAxچَى 
.هی باشذ Aبرابر بردار  OAبَدُ ٍ 

 sin.AA
A

A
sin y

y





  تَ ػثاست دیگش، هؤلفَ ػوْدی یک تشداس تشاتش دافل    

 .صاّیَ تیي تشداس ّ عغخ افق هی تاؽذ sinضشب آى تشداس ّ 

:ُوچٌیي

(:10)ساتغَ    
صاّیَ  cosضشب آى تشداس ّ  تَ ػثاست دیگش، هؤلفَ افقی یک تشداس تشاتش دافل    

.  تیي تشداس ّ عغخ افق هی تاؽذ
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OA

OA
cos x

ضلع هجاٍر
ٍتر

  A  ٍOAxبرابر بردار  OAچَى 
.هی باشذ Axبرابر 

 cos.AA
A

A
cos x

x



     

هتش تش ثاًیَ تذت صاّیَ   10تْپی تا عشػت اّلیَ : هثال      

َ ُای افقی ّ   30 دسجَ ًغثت تَ افق ؽْت هی ؽْد، هؤلف

  .ػوْدی عشػت ؽْت سا دغاب کٌیذ
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ًکتَ هِوی کَ در تجشیَ تزدارُا تایذ تَ آى تْجَ کزد ایي      

  90است کَ ُز چَ ساّیَ یک تزدار ًسثت تَ سغح افق تَ 

درجَ ًشدیکتز ضْد، هؤلفَ ػوْدی آى افشایص یافتَ ّ 
بشعىس ّش چِ صاٍیِ یه بشداس   .هؤلفَ افقی آى کاُص هی یاتذ

ًسبت بِ سطح افك بِ صفش دسجِ ًضدیه ضَد، هؤلفِ افمی آى  
.بشداس افضایص یافتِ ٍ هؤلفِ عوَدی آى واّص هی یابذ

بعٌَاى هثال دس پشش استفاع هؤلفِ عوَدی سشعت پشش بیطتش      
اص طشفی دس پشش طَل هؤلفِ افمی  . اص هؤلفِ افمی آى هی باضذ

 .سشعت پشش بیطتش اص هؤلفِ عوَدی آى است

www.iranphe.ir aff_sport@yahoo.com
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حزکات ػوْدی



آؽٌایی داًؾجْیاى تا دشکت ػوْدی ّ سّاتظ هشتْط تَ آى•

www.iranphe.ir aff_sport@yahoo.com



.دشکات ػوْدی سا تؼشیف کٌٌذ•

.ّیژگیِای دشکات ػوْدی سا تؾٌاعٌذ•

.هؼادالت هشتْط تَ دشکات ػوْدی سا تؾٌاعٌذ•

www.iranphe.ir aff_sport@yahoo.com



60cmحزکات ػوْدی 
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در حزکات ػوْدی یا قائن، جسن یا ّرسضکار    

تصْرت ػوْد تز سغح سهیي تَ سوت تاال یا پاییي  

قْاًیٌی کَ تزای . هاًٌذ پزش ػوْدی. حزکت هی کٌذ

ت افقی تکار هی رًّذ، تزای حزکات ػوْدی ًیش  احزک

تا ایي تفاّت کَ تزخالف حزکات افقی، . صادقٌذ

حزکات ػوْدی ُویطَ دارای ضتاب تْدٍ ّهقذار آى 

  10کَ هؼوْاًل تزاتز  استهتزتزهجذّرحاًیَ  9تزاتز

 .در ًظز گزفتَ هی  ضْد
www.iranphe.ir aff_sport@yahoo.com
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در توام ًقاط سهیي   gالثتَ تایذ تْجَ کزد کَ هقذار    

تغْریکَ در ًْاحی استْایی هقذار آى کن ّ  . حاتت ًیست

الثتَ ایي تغییزات )در ًْاحی قغثی هقذار آى سیاد است 

اساسًا تَ ُویي خاعز است کَ ػولکزد (. جشئی است

در  ... ( هاًٌذپزتاب ّسًَ، ًیشٍ ّ )ّرسضکاراى پزتاتی 
چشا وِ دس استَا  . ًْاحی استْایی تِتز اس قغثِا هی تاضذ

ووتش بَدُ ٍ عولىشد ٍسصضىاس سا  (g)ًیشٍی جاربِ صهیي 
   ووتش تحت تأثیش لشاس هی دّذ
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هٌفی تْدٍ ّ  ابدس دشکات ػوْدی دس دشکت تَ عوت تاال، عشػت کٌذؽًْذٍ ّ ؽت•

.  دسدشکت تَ عوت پاییي، عشػت تٌذؽًْذٍ ّ ؽتاب هثثت هی تاؽذ

هی سعذ، تشای ( ًقغَ اّج)دس دشکت تَ عوت تاال هْقؼی کَ جغن تَ تاالتشیي ًقغَ •

  .لذظَ کْتاُی هتْقف ؽذٍ ّ تا تغییش جِت دّتاسٍ تَ عوت پاییي دشکت هی کٌذ

  .دسًقغَ اّج عشػت تشاتش ففش اعت•

دس فْستی کَ جغن اص یک عغخ تَ عوت تاال دشکت کٌذ ّ دّتاسٍ تَ ُواى عغخ •

.تشاتش خْاُذ تْد (tdown)صهاى تشگؾت  تا (tup)تاصگشدد، دس ایي دالت صهاى سفت 
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تا تْجَ تَ ایٌکَ در حزکات ػوْدی هسافت پیوْدٍ     
ًطاى هی دُین ّاس آًجا کَ   g تا ّ ضتاب را hضذٍ را تا 

هٌفی است، تٌاتزایي   (g)در حزکت تَ سوت تاال ضتاب 
:هؼادالت حزکات ػوْدی تصْرت سیز خْاُذ تْد 

(:11)ساتغَ    

(:12)ساتغَ    

(:13)ساتغَ    
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حزکات پزتاتی



آؽٌایی داًؾجْیاى تا دشکات پشتاتی ّ سّاتظ هشتْط تَ آى•

www.iranphe.ir aff_sport@yahoo.com



.دشکات پشتاتی سا تؼشیف کٌٌذ•

.ّیژگیِای دشکات پشتاتی سا تؾٌاعٌذ•

.ػْاهل هْثش دس تشد پشتاتَ سا تؾٌاعٌذ•

.ػْاهل هْثش دس اّج پشتاتَ سا تؾٌاعٌذ•

.هؼادالت هشتْط تَ دشکات پشتاتی سا تؾٌاعٌذ•

www.iranphe.ir aff_sport@yahoo.com



www.iranphe.ir aff_sport@yahoo.com

حزکات پزتاتی



:حزکات پزتاتی•

دشکات پشتاتی کَ دشکت دس ففذَ ًیض ًاهیذٍ هی ؽًْذ،     

تَ ػثاست . تشکیثی اص دشکات افقی ّ ػوْدی هی تاؽٌذ

دیگش دشکات پشتاتی سا کَ دس آى جغن دس عغخ هایل 

ّ ػوْدی  (x)دشکت هی کٌذ، هی تْاى تَ دّ هؤلفَ افقی 

(y) الثتَ تایذ تْجَ داؽت کَ هؤلفَ ػوْدی  . تجضیَ کشد

ّ افقی دشکت هغتقل اص یکذیگش تْدٍ ّ تَ ُیچ ّجَ  

.ًوی گذاسد یکی تش دیگشی تأثیش
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دس دشکات پشتاتی هؤلفَ افقی تاػث پیؾشّی جغن دس •

ّ هؤلفَ ػوْدی تاػث دشکت  (R) هی ؽْدعغخ افق 

جغن تَ عوت تاال ؽذٍ ّ تاػث اّج گشفتي جغن 

.(h)هی ؽْد 

تْدٍ ّ  ( ففش)افقی پشتاب داسای ؽتاب ثاتت   هؤلفَ•

.دشکت یکٌْاخت اعت

هؤلفَ ػوْدی پشتاب ؽتاتذاس تْدٍ کَ هقذاس آى تشاتش •

g اعت.
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(:18)ساتغَ •
  :تٌاتشایي خْاُین داؽت                  تا تْجَ تَ ایٌکَ      

(:19)ساتغَ •
  .صهاى کل پشّاص پشتاب اعت tتشد پشتاب،  Rکَ دس ایي ساتغَ     

  :ُوچٌیي دس عغخ ػوْدی داسین      

(:20)ساتغَ •

(:21)ساتغَ •
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:داسین ( 13)ػالٍّ تش ایي تش اعاط ساتغَ •

(:  22)ساتغَ •

(:23)ساتغَ •
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:خْاُین داؽت ( 20)ّ ( 19)تا تْجَ تَ سّاتظ •

(:24)ساتغَ •

هاًٌذ )صهاًی کاستشد داسد کَ عغخ پشتاب ّ عغخ فشّد یکی تاؽٌذ ( 24)ساتغَ    

تَ ػثاست دیگش ٌُگاهیکَ ًقغَ (. ؽْت تْپ فْتثال اص عغخ صهیي تْعظ هذافغ

پشتاب تا ًقغَ فشّد ُن عغخ تاؽذ، تشد پشتاب تَ دّ ػاهل عشػت پشتاب ّ 

  .صاّیَ پشتاب تغتگی داسد
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دس فْستیکَ ًقغَ پشتاب ّ فشّد یکی ًثاؽذ، دس ایي دالت استفاع سُایی پشتاتَ    

ًیض دس تشد آى تأثیش داسد کَ ُش چَ استفاع سُایی پشتاتَ تیؾتش تاؽذ، تشد آى 

(.  تا ثاتت تْدى عشػت ّ صاّیَ پشتاب)افضایؼ هی یاتذ 

تٌاتشایي دس هْاقؼی کَ ًقغَ پشتاب ّ فشّد یکی ًثاؽذ، عَ ػاهل عشػت پشتاب،    

صاّیَ پشتاب ّ استفاع سُایی پشتاتَ دس تشد آى تأثیش داسًذ کَ اص تیي ایي عَ 

  .ػاهل، عشػت تأثیش تغضایی دس تشد پشتاتَ داسد
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هتش تش ثاًیَ ّ تذت صاّیَ  20فْتثالیغتی تْپی سا اص عغخ صهیي تا عشػت : هثال 

.دسجَ ًغثت تَ عغخ صهیي ؽْت هی کٌذ 30

.تشد تْپ سا دغاب کٌیذ •

.تلٌذتشیي ًقغَ ای کَ تْپ هی سعذ چقذس اعت •

.چَ هذت صهاى عْل هی کؾذ تا تْپ تَ ًقغَ اّج تشعذ •
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ثاًیَ اًجام دادٍ   8/0هتش دس هذت  3یک ّسصؽکاس پشػ جفتی سا تَ اًذاصٍ : هثال    

هؾخـ کٌیذ دس ٌُگام پشػ  –ب .عشػت پشػ ّی سا دغاب کٌیذ –الف . اعت

صاّیَ پشػ ّی سا  –ج .تلٌذتشیي ًقغَ ای کَ اص عغخ صهیي سعیذٍ چقذس تْدٍ اعت

  .هذاعثَ کٌیذ
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حزکات دّراًی
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آؽٌایی داًؾجْیاى تا دشکات دّساًی ّ سّاتظ هشتْط تَ آى•
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.دشکات دّساًی یا چشخؾی سا تؼشیف کٌٌذ•

.ّیژگیِای دشکات دّساًی سا تؾٌاعٌذ•

.ػْاهل هْثش دس دشکات دّساًی سا تؾٌاعٌذ•

.هؼادالت هشتْط تَ دشکات پشتاتی سا تؾٌاعٌذ•

.استثاط دشکات دّساًی ّ دشکات خغی سا تفِوٌذ•
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 ωّ عشػت سا تا  ، ؽتاب سا تا دس دشکات دّساًی هؼوْاًل جاتجایی سا تا    
دس ایي دالت هؼادالت هشتْط تَ دشکات دّساًی تقْست صیش . ًؾاى هی دٌُذ

  :خْاُذ تْد 

:  (25)ساتغَ •

َ ای،  wکَ دس ایي ساتغَ    َ ای ّ  0هتْعظ عشػت صاّی صهاى  tجاتجایی صاّی

.  اًجام جاتجایی اعت

www.iranphe.ir aff_sport@yahoo.com
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َ ای اص ساتغَ صیش تذعت هی آیذ    :ُوچٌیي ؽتاب صاّی

:(26)ساتغَ •

:هی تْاى ًتیجَ گشفت کَ ( 26)اص س اتغَ   

:  (27)ساتغَ •

ػالٍّ تش ایي؛   

:(28)ساتغَ •

َ ای عی ؽذٍ،  0کَ دس ایي ساتغَ   َ ای اّلیَ w1هغافت صاّی  t ّ عشػت صاّی

.  صهاى دشکت هی تاؽذ

www.iranphe.ir aff_sport@yahoo.com
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:هی تْاى ًتیجَ گشفت کَ ( 28)ّ ( 27)اص سّاتظ    

:  (29)ساتغَ •

َ ای      ساتغَ صیش تشقشاس اعت ( دّساًی)ُویؾَ تیي عشػت خغی ّ عشػت صاّی

:

:(30)ساتغَ •

عشػت  ωعشػت خغی جغن هواط تش هغیش دّساى تْدٍ،  Vکَ دس ایي ساتغَ    

َ ای ّ    .ؽؼاع دّساى اعت rصاّی

www.iranphe.ir aff_sport@yahoo.com
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کَ ..( هاًٌذ پشتاب چکؼ، دیغک ّ )تَ ػثاست دیگش، دس دشکات پشتاتی    

تشکیثی اص دشکات خغی ّ دّساًی ُغتٌذ، تغییشات اػوال ؽذٍ دس ُش یک اص 

  . عشػتِای خغی یا صاّیَ، دیگشی سا تذت تأثیش قشاس هی دُذ

َ  ای تاػث  تغْسی    کَ ُشگاٍ ؽؼاع دّساى ثاتت تاؽذ، افضایؼ عشػت صاّی

َ ای تاػث کاُؼ عشػت خغی  افضایؼ عشػت خغی ؽذٍ ّ کاُؼ عشػت صاّی

 .هی ؽْد
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کَ  ػالٍّ تش ایي، دس فْستی   

َ ای ثاتت تاؽذ، تغییشات  عشػت صاّی

ؽؼاع دّساى، عشػت خغی سا تذت 

.  تأثیش قشاس خْاُذ داد

کَ افضایؼ ؽؼاع دّساى  تغْسی   

تاػث افضایؼ عشػت خغی ؽذٍ ّ 

کاُؼ ؽؼاع دّساى تاػث کاُؼ 

.عشػت خغی هی ؽْد
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تَ ایي تشتیة  . پشتاب کٌٌذگاى چکؼ اص ایي قاًْى تَ ًذْ هغلْب اعتفادٍ هی کٌٌذ   

َ ای سا  کَ تا ًضدیک کشدى چکؼ ّ دعتِا تَ هذْس ػوْدی تذى، عشػت صاّی

هْقؼی کَ دس اثش چشخؼ )تَ تیؾتشیي هقذاس هی سعاًٌذ ّ دس لذظَ پشتاب 

َ ای تَ دذاکثش هقذاس خْد سعیذ تا تاصکشدى دعتِا ( ّسصؽکاس عشػت صاّی

ّچکؼ ؽؼاع دّساى سا افضایؼ دادٍ ّ تَ تیؾتشیي عشػت خغی دعت پیذا 

  .هی کٌٌذ
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دس دشکات دّساًی ُویؾَ دّ ًیشّی جاًة هشکض ّ گشیض اص هشکض ًیض تظاُش    

تؼثاست دیگش، ٌُگاهیکَ . هی کٌذ کَ تشاتش ُن ّ دس خالف جِت ُوذیگش ُغتٌذ

جغن دْل هذْسی دشکت دّساًی سا اًجام هی دُذ، توایل داسد تَ عوت هشکض 

اها چْى ایي دّ ًیشّ تا ُن تشاتش . دّساى ّ یا خاسج اص هشکض دّساى دشکت کٌذ

دس ایي دالت جغن . هی تاؽٌذ، جغن دس ُواى هغیش دایشٍ ای خْد دشکت هی کٌذ

هی تاؽذ کَ اص ساتغَ صیش هذاعثَ ( جاًة هشکض)داسای ؽتاب هشکضی یا ؽؼاػی 

:هی ؽْد 

:(31)ساتغَ •

عشػت خغی جغن  v2ؽؼاع دّساى ّ  rؽتاب ؽؼاػی،     کَ دس ایي ساتغَ   

.  اعت کَ هواط تش هغیش دّساى هی تاؽذ

www.iranphe.ir aff_sport@yahoo.com
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:خْاُین داؽت ( 31)تا تْجَ تَ قاًْى دّم ًیْتي ّ ساتغَ     

یا:                       (32)ساتغَ •

 rجشم جغن دس دال دّساى،  mًیشّی جاًة هشکض تْدٍ،  F( 32)دس ساتغَ    

َ ای  ωعشػت خغی هواط تش هغیش دّساى ّ  Vؽؼاع دّساى،  عشػت صاّی

  .اعت
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(Kinetics)کیٌتیک 
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دس هثادث قثلی تَ تشسعی ّ هغالؼَ کیٌواتیک یا    

دس ایي تخؼ هثادث هشتْط  . جٌثؼ ؽٌاعی پشداختَ ؽذ

ػلن کیٌیتک تَ تشسعی . تَ کیٌتیک تْضیخ دادٍ هی ؽْد

  .ػلت دشکت یک جغن هی پشداصد
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خاصیتی کِ در آى یک جسن توایل بِ حفظ ٍضعیت ٍهقابلِ یا هقاٍهت در برابر ّر      
.ًَع تغییر دارد، لختی یا ایٌرسی ًاهیذُ هی شَد

ِ ّای )بِ عبارت دیگر اجسام سکَى توایل دارًذ در حالت سکَى باشٌذ       هاًٌذ ٍزً
هاًٌذ )ٍ اجسام هتحرک توایل دارًذ بِ حرکت یکٌَاخت خَد اداهِ دٌّذ ( بذًسازی

 (.جسن هتحرکی کِ در سطح صاف ٍ هستقین حرکت هی کٌذ
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هقذار هادُ ای کِ برای تشکیل یک جسن بکار رفتِ است، تَدُ یا جرم جسن ًاهیذُ      
.جرم یک جسن ارتباط هستقیوی با ایٌرسی آى جسن دارد. هی شَد

ایٌرسی آى بیشتر بَدُ ٍ ّر چِ ( هاًٌذ هاشیي باری)ّر چِ جرم جسن بیشتر باشذ     
 . ایٌرسی آى کن است( هاًٌذ دٍچرخِ)جرم جسن کوتر باشذ 

جرم یک جسن در توام ًقاط زهیي ثابت است ٍ ٍاحذ اًذازُ گیری آى کیلَگرم      
(kg) است.  

www.iranphe.ir aff_sport@yahoo.com



تَ . ًیشّ خافیتی اعت کَ توایل تَ تغییش ّضؼیت عکْى یا هتذشک اجغام داسد•

ّادذ اًذاصٍ گیشی . ػثاست دیگش، ًیشّ توایل داسد ایٌشعی یک جغن سا تغییش دُذ

.  اعت (N)ًیشّ ًیْتي 

دس دشکات ّسصؽی کَ تْعظ ّسصؽکاس اًجام هی گیشد، ًیشّی اػوال ؽذٍ تَ •

  .دّ فْست دسًّی ّ تیشًّی هی تاؽذ
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ًیشّیی کَ تشای اًجام دشکات ّسصؽی اص عشف تذى ّ ػضالت ّسصؽکاس      

تاهیي ؽْد، ًیشّی دسًّی ًاهیذٍ 

.هی ؽْد     

کَ اص ... ًیشّی تْلیذ ؽذٍ تشای اًجام دشکات دّیذى، ساٍ سفتي، پشیذى ّ •

 .عشف ػضالت ّسصؽکاس تأهیي هی ؽْد، ًیشّی دسًّی ًاهیذٍ هی ؽْد

www.iranphe.ir aff_sport@yahoo.com

:ًیزّی درًّی
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ًیزّی حاصل اس ػضالت تاسّ



دس فْستیکَ ًیشّی هْسد ًیاص تشای اًجام یک دشکت اص عشف هذیظ ّ      

 .ّعایل ّسصؽی تأهیي ؽْد، ًیشّی تیشًّی ًاهیذٍ هی ؽْد

دشکات اکشّتاتیکی کَ ژیوٌاعت سّی تشاهپلیي اًجام هی دُذ تیؾتش دس اثش •

.ًیشّی اػوال ؽذٍ اص عشف تشاهپلیي اعت

www.iranphe.ir aff_sport@yahoo.com
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دس دشکت ؽیشجَ ًوایؾی هْقؼی کَ ؽیشجَ صًٌذٍ اص سّی دایْ تَ عوت تاال •

هی پشد، هقذاس قاتل تْجِی اص ًیشّی هْسد ًیاص اص عشف خافیت استجاػی 

.تختَ پشػ تأهیي هی ؽْد

هْقؼی کَ ؽیشجَ صًذٍ تَ عوت پاییي ّ تَ عشف اعتخش دشکت هی کٌذ، ًیشّی •

تِیَ ( ًیشّی تیشًّی)هْسد ًیاص ایي دشکت اص عشیق ًیشّی جارتَ صهیي 

.هی ؽْد
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اجغام ّضؼیت عکْى یا دشکت هغتقین الخظ یکٌْاخت خْد سا ُوْاسٍ دفظ      

.هی کٌٌذ، هگش ایٌکَ هجثْس تَ تغییش ّضؼیت اص عشف ًیشُّای خاسجی ؽًْذ

تَ ػثاست دیگش، اگش تش جغوی ًیشّیی ّاسد ًؾْد یا تشآیٌذ ًیشُّای ّاسد تش       

آى ففش تاؽذ، آى جغن ّضؼیت عکْى یادشکت هغتقین الخظ یکٌْاخت خْد سا 

  .دفظ خْاُذ کشد

www.iranphe.ir aff_sport@yahoo.com

:قاًْى اّل ًیْتي



رسات هادٍ ُوذیگش سا جزب هی کٌٌذ کَ ًیشّی جارتَ تیي دّ جفت اص آًِا ًغثت      

تش ُویي اعاط، . هغقین تا جشم آًِا ّ ًغثت هؼکْط تا هجزّس فافلَ آًِا داسد

اگش ّسصؽکاس سا یک جغن ّ صهیي سا جغن دیگش تلقی کٌین، تا تْجَ تَ قاًْى 

گشاًؼ ًیْتي تَ ّسصؽکاس عٌگیي ًغثت تَ ّسصؽکاس عثک ًیشّی تیؾتشی اص 

. عشف صهیي ّاسد هی ؽْد
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:قاًْى گزاًص ًیْتي



ُوچٌیي اگش دّ تْپ فْتثال ّ تغکتثال دس ؽشایظ یکغاى ؽْت ؽًْذ، تا      

تْجَ تَ ایٌکَ تَ تْپ تغکتثال تیؾتش اص تْپ فْتثال اص عشف صهیي ًیشّ 

.ّاسد هی ؽْد، تَ ُویي خاعش تشد تْپ فْتثال تیؾتش خْاُذ تْد

:(33)ساتغَ      

ػاهل هِوی دس تؼییي هیضاى ًیشّی جارتَ تیي دّ  (l)فافلَ تیي دّ جغن       

  .جغن اعت

www.iranphe.ir aff_sport@yahoo.com
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تا تْجَ تَ ایٌکَ ؽؼاع صهیي دس ًْادی اعتْاس تیؾتش اص ًْادی قغثی هی تاؽذ،      

تَ ُویي خاعش ًیشّی جارتَ دس اعتْا کوتش اص قغة تْدٍ ّ دس ًتیجَ ػولکشد 

.  ّسصؽکاساى پشتاتی دس اعتْا تِتش اص قغة هی تاؽذ

www.iranphe.ir aff_sport@yahoo.com

زهیي R – equator = 6370km

R-pole = 6350km



ُش جغن هتذشک داسای اًذاصٍ دشکتی اعت کَ هتٌاعة تا جشم ّ عشػت      

تَ ػثاست دیگش، اًذاصٍ دشکت جغن تشاتش دافل ضشب جشم . دشکت آى اعت

.جغن دس عشػت آى هی تاؽذ

:  (34)ساتغَ •

www.iranphe.ir aff_sport@yahoo.com
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تٌاتشایي اًذاصٍ دشکت فشفًا هشتْط تَ اجغام هتذشک هی تاؽذ ًَ اجغام      

ُش قذس اًذاصٍ دشکت یک جغن تیؾتش تاؽذ، اثشی کَ دس تشخْسد سّی . عاکي

اعتفادٍ اص ساکت عٌگیي تش دس . جغن دیگش هی گزاسد، تیؾتش ّ تاسصتش خْاُذ تْد

  .تاصی تٌیظ تَ هٌظْس ایجاد اًذاصٍ دشکت تیؾتش هی تاؽذ
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اگش تش جغوی یک یا چٌذ ًیشّ اثش کٌذ، دس ساعتای آى ًیشّ یا تشآیٌذ ًیشُّا      

ؽتاتی هی گیشد کَ تا هقذاس ًیشّ یا تشآیٌذ ًیشُّا ًغثت هغتقین ّ تا جشم جغن ًغثت 

.هؼکْط داسد

:(35)ساتغَ •

تَ ػثاست دیگش، تغییشات اًذاصٍ دشکت ایجاد ؽذٍ دس یک جغن هتٌاعة تا ًیشّی     

  .ّاسد تش آى هی تاؽذ

www.iranphe.ir aff_sport@yahoo.com
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ًیشّی کؾؾی کَ اص عشف جارتَ صهیي تش جغن ّاسد هی ؽْد ّصى ًاهیذٍ      

َ ای کَ اص عشف صهیي تش  700کغی کَ . هی ؽْد ًیْتي ّصى داسد، ًیشّی جارت

.ًیْتي اعت 700ّی ّاسد هی ؽْد 

تا تْجَ تَ ایٌکَ ًیشّی جارتَ صهیي دس ًقاط هختلف آى هتفاّت اعت، تَ ُویي      

  .خاعش ّصى یک جغن دس ًقاط هختلف صهیي تغییش هی کٌذ

www.iranphe.ir aff_sport@yahoo.com
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تَ ًظش هی سعذ کَ دشکت دًّذٍ دس پیغت دّ ّ هیذاًی دس اثش ًیشّی ّاسد اص      
اها دس افل ایي ًیشّی اػوال ؽذٍ اص . عشف پاُای ّسصؽکاس تغشف صهیي تاؽذ

ُش چٌذ هقذاس ایي . عشف صهیي تش پاُای دًّذٍ اعت کَ تاػث پیؾشّی اّ هی ؽْد
ًیشّ دقیقًا تشاتش ًیشّی اػوال ؽذٍ اص عشف پاُای دًّذٍ تش صهیي هی تاؽذ، اها 

 .جِت آًِا هخالف هی تاؽذ

ایي هْضْع تذت ػٌْاى قاًْى عْم ًیْتي چٌیي هغشح هی ؽْد کَ؛ تشای ُش      
.  ػولی ػکظ  الؼولی اعت کَ هقذاسػ تا آى تشاتش ّ جِتؼ تا آى هخالف هی تاؽذ
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ؽٌاگشی کَ اص لثَ اعتخش ؽیشجَ هی صًذ، دس افل ًیشّی ػکظ الؼول لثَ اعتخش      

دس ایي دالت . تش پاُای اّ هی تاؽذ کَ تاػث پشیذى ّی تَ اعتخش هی ؽْد( صهیي)

ًیشّی اػوال ؽذٍ اص عشف پاُای ؽٌاگش تَ لثَ اعتخش ًیشّی ػول ّ ًیشّیی کَ 

اص عشف لثَ اعتخش تش پاُای ّی ّاسد ؽذٍ ّ تاػث پشیذى ّی تَ اعتخش هی ؽْد، 

.ًیشّی ػکظ الؼول ًاهیذٍ هی ؽْد
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ًیشّی افغکاک ُویؾَ اصتشخْسد دّ عغخ اص دّ جغن تْجْد هی آیذ کَ ُویؾَ      

صیش  ًیشّی افغکاک تَ دّ ػاهل. هخالف یا ػاهل تاصداسًذٍ دشکت هی تاؽذ

: تغتگی داسد

(  فاف یا ًافاف تْدى عغْح تشخْسد)چگًْگی عغخ تواط  -1    

(  ّصى)ًیشّی فؾاسًذٍ دّ جغن  -2    

ُوچٌیي ُش چَ . ُش چَ عغْح تواط فاف تش تاؽذ، ًیشّی افغکاک کوتش اعت     

.ًیشّی فؾاسًذٍ دّ جغن کوتش تاؽذ، ًیشّی افغکاک کوتش خْاُذ تْد
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یکی اص ّیژگیِای ًیشّی افغکاک ایي اعت کَ تا صهاًی کَ دشکت فْست      

ًگشفتَ اعت، هقذاس آى تشاتش تا هقذاس ًیشّیی اعت کَ تشای تَ دشکت دس 

دس ایي دالت ًیشّی افغکاک اثش ًیشّی دشکتی . آّسدى جغن تکاس سفتَ اعت

.سا خٌثی کشدٍ ّ ػول عشخْسدى یا دشکت کشدى فْست ًوی گیشد

  ت یا هٌفی داؽتَ تاؽذ؛ثًیشّی افغکاک دس ّسصػ هی تْاًذ تأثیش هث     
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:ًیروی اصطکاکاثرات هثبت 

اعتفادٍ اص دعتکؼ هخقْؿ دسّاصٍ تاًی تَ هٌظْس جلْگیشی اص عش خْسدى •

تْپ

اعتفادٍ ژیوٌاعتِا اص پْدس هٌیضین تَ هٌظْس جلْگیشی اص عش خْسدى دعتِا اص •

ژیوٌاعتیک یاتضاسُا

پْؽیذى کفؾِای هیخ داس دس دّ ّ هیذاًی ّ فْتثال تَ هٌظْس جلْگیشی اص عش •

خْسدى سّی پیغت یا چوي
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:ًیروی اصطکاکاثرات هٌفی 

  کْتاٍ کشدى چوي دس ّسصػ فْتثال تَ هٌظْس دشکت سّاًتش تْپ سّی آى•

  سّی آى اعکی تاص دسکْتیذى تشفِا دس اعکی تَ هٌظْس دشکت سّاًتش •

تَ هٌظْس پیؼ سّی سادتتش دس آبپْؽیذى لثاعِای هخقْؿ دس ؽٌا •
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:در کىهٌىردی ًیروی اصطکاکاثر 

دس عغخ ؽیثذاس تَ هٌظْس جلْگیشی اص عشخْسدى ّ پیؾشّی سادت، کٌُْْسد ًیاصهٌذ    

تذیي هٌظْس کٌُْْسد اص . تاالتشدى ًیشّی افغکاک تیي کفؾِا ّ دیْاسٍ کٍْ هی تاؽذ

.  دّ ػاهل اثشگزاس هی تْاًذ اعتفادٍ کٌذ

(  تغییش عغخ تواط)هخقْؿ کٌُْْسدی اعتفادٍ اص کفؾِای -1   

دس فْستی کَ کٌُْْسد ػوْد تش عغخ . ًغثت تَ کٍْ اعت یشیّضؼیت قشاس گ -2   

کٍْ قشاس گیشد، ًیشّی تیؾتشی تش آى ّاسد کشدٍ ّ تَ ایي تشتیة هی تْاًذ ًیشّی 

تغییش دس ًیشّی )افغکاک هضاػفی تْلیذ کشدٍ ّ اص ػول عش خْسدى جلْگیشی کٌذ 

  (.فؾاسًذٍ
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دس دالت غلتیذى یک جغن سّی عغخ هؼیي، ػالٍّ تش دّ ػاهل قثلی اثشگزاس تش  •

.ًیض دس آى تأثیش هی گزاسد( هاًٌذ تْپ)ًیشّی افغکاک، قغش جغن 

ضشیة افغکاک کَ ػوْهًا تَ هاُیت یا جٌظ جغن تغتگی داسد، دسدالت •

.  هی تاؽذ 01/0تا  001/0تْد، دس دالت غلتیذى تیي  1تا  1/0عشخْسدى تیي 

.تَ ػثاست دیگش، هیضاى ًیشّی افغکاک غلتیذى ػوْهًا کوتش اص عشخْسدى اعت•
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ضزتَ
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ضشتَ کَ آى سا ًیشّی هذشک آًی ًیض هی ًاهٌذ، تشاتش دافل ضشب ًیشّی      

اػوال ؽذٍ تش یک جغن دس صهاى اػوال ًیشّ هی تاؽذ کَ اص ساتغَ صیش هذاعثَ 

:هی ؽْد 

I = F. T  :(36)ساتغَ •

     .صهاى اػوال ًیشّ هی تاؽذ tًیشّی اػوال ؽذٍ ّ  Fضشتَ،  Iکَ دس ایي ساتغَ     
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، هی تْاى گفت کَ؛(36)دّم ًیْتي ّ ساتغَ  ىتا تْجَ تَ قاًْ   

                                                           ّI = F. T

:(37)ساتغَ •

  .تَ ػثاست دیگش ضشتَ تشاتش تغییشات اًذاصٍ دشکت تْجْد آهذٍ دس یک جغن هی تاؽذ    
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هْقؼی کَ تْپی سا اص استفاع هؼیٌی تَ سّی عغخ ثاتت سُا هی کٌین، تَ هقذاس      

جضئی فؾشدٍ ؽذٍ ّ چْى اکثش اجغام توایل داسًذ ؽکل افلی خْد سا دفظ کٌٌذ، 

. تؼذ اص فؾشدگی هجذدًا تَ ؽکل اّلیَ خْد تش هی گشدد

دس افل خافیت تشگؾت تَ دالت اّلیَ اعت کَ تاػث هی ؽْد تْپ اص صهیي     

.  تلٌذ  ؽْد

ایي خافیت کَ هْجة هی ؽْد تا اجغام پظ اص تشخْسدکشدى ّ تغییش ؽکل جضئی     

دادى دّتاسٍ تَ ؽکل اّلیَ خْد تشگشدًذ، خافیت استجاػی یا اًؼغاف پزیشی 

  .هی ًاهٌذ
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خافیت اًؼغاف پزیشی یا تاصگؾت تَ دالت اّلیَ اجغام پظ اص تشخْسد کشدى ّ     
تَ ُویي خاعش اجغام اص ضشیة استجاع هتفاّتی . تغییش ؽکل دادى هتفاّت اعت

: تشخْسداس ُغتٌذ کَ تقْست صیش هذاعثَ هی ؽْد

:اگش دّ جغن دس دال دشکت تَ عشف ُوذیگش تاؽٌذ•

:(38)ساتغَ •

  

اختالف عشػتِای دّ جغن قثل اص         ضشیة استجاع،  eکَ دس ایي ساتغَ     
  .اختالف عشػتِای دّ جغن تؼذ اص تشخْسد هی تاؽذ        تشخْسد ّ 
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:، دس ایٌقْست(هاًٌذ صهیي)اگش یکی اص اجغام ثاتت تاؽذ •

:  (39)ساتغَ •

تَ ػثاست دیگش، دس فْستیکَ جغوی اص استفاع هؾخقی تش سّی عغخ ثاتت فشّد آیذ،    

  .ضشیة استجاع آى تشاتش سیؾَ دّم کغش استفاع فؼْد تش استفاع فشّد هی تاؽذ

ًْع جٌظ ّ هاُیت دّ جغن تشخْسدکٌٌذٍ، دسجَ دشاست اؽیاء ّ عشػت تشخْسد دّ    

ضشیة استجاع . جغن اص ػْاهلی ُغتٌذ کَ ضشب استجاع سا تذت تأثیش قشاس هی دٌُذ

 اؽیاء ػوْهًا کْچکتش اص یک هی تاؽذ

www.iranphe.ir aff_sport@yahoo.com

h

h
e

gh

hg
e

V

V
e










2

2

1

1



َ ُای هْسب ػوْهًا اص تشخْسد هْسب یک تْپ یا جغن دیگشی تا صهیي یا       ضشت
هاًٌذ پاط صهیٌی تغکتثال ّ ضشتات تٌیظ )ُش عغخ ثاتت دیگش تْجْد هی آیذ 

دس فْستیکَ ًیشّی افغکاک تیي تْپ ّ عغخ تشخْسد ّ هقاّهت (. سّی هیض
َ ُای هْسب داسای ّیژگیِای صیش خْاُذ تْد :ُْا ًاچیض تاؽذ، ضشت

.هؤلفَ عشػت قثل اص تشخْسد ّ تؼذ اص تشخْسد تا ُن تشاتشًذ•

هؤلفَ ػوْهی عشػت قثل اص تشخْسد کوتش اص هؤلفَ ػوْدی عشػت تؼذ اص •
(.تَ دلیل ضشیة استجاع)تشخْسد اعت 

  .صاّیَ تشگؾت تضسگتش اص صاّیَ تشخْسد هی تاؽذ•
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سّ، پیچ صیش ّ پیچ پِلْ  دس ّسصؽی هاًٌذ تٌیظ سّی هیض، تْپ هوکي اعت داسای پیچ     

.  تاؽذ

دس اثش افاتت ساکت ( چشخؼ تَ جلْ)پیچ سّ کَ دس آى تْپ اص تاال تَ پائیي هی چشخذ     

.  تا تْپ ّ تَ تاال کؾیذى قغوت ػقة آى دافل هی ؽْد 

دس ایي دالت ُوْاسٍ هْلفَ افقی عشػت تؼذ اص تشخْسد تضسگتش اص هؤلفَ ػوْدی     

عشػت قثل اص تشخْسد تْدٍ ّ هؤلفَ ػوْدی عشػت قثل اص تشخْسد تضسگتش اص هؤلفَ 

.ػوْدی عشػت تؼذ اص تشخْسد اعت

.ُوچٌیي صاّیَ تشگؾت تضسگتش اص صاّیَ تشخْسد اعت     
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:ویژگیهایپیچرو

ُوْاسٍ هْلفَ افقی عشػت تؼذ اص تشخْسد تضسگتش اص هؤلفَ ػوْدی  پیچدس •

.اعتعشػت قثل اص تشخْسد 

هؤلفَ ػوْدی عشػت قثل اص تشخْسد تضسگتش اص هؤلفَ ػوْدی عشػت تؼذ اص •

.تشخْسد اعت

.صاّیَ تشگؾت تضسگتش اص صاّیَ تشخْسد اعت•
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:ویژگیهایپیچزیر

.  دس پیچ صیش تْپ هؼوْاًل تَ ػقة هی چشخذ•

  .ایي ًْع پیچ دس اثش ضشتَ کات داس کَ تش صیش تْپ ّاسد هی ؽْد، ایجاد هی ؽْد•

هؤلفَ ػوْدی عشػت تؼذ اص تشخْسد تضسگتش اص هؤلفَ ػوْدی عشػت قثل اص •

.اعت تشخْسد

هؤلفَ افقی عشػت قثل اص تشخْسد تضسگتش اص هؤلفَ افقی عشػت پظ اص •

  .تشخْسد اعت

  .صاّیَ تشخْسد تضسگتش اص صاّیَ تشگؾت اعت •
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ّقتی ًیشّیی تش جغن ّاسد ؽذٍ ّ تاػث جاتجایی آى ؽْد، دس ایي فْت کاس    

 تْعظاًجام ؽذٍ تْعیلَ ایي ًیشّ تشاتش دافلضشب ًیشّ دس هغافت عی ؽذٍ 

:تَ ػثاست دیگش. دس اثش ًیشّ دشکت کشدٍ اعتاعت کَ جغن 

:(40)ساتغَ •

هغافت  dهقذاس ًیشّی ّاسد ؽذٍ،  Fکاس اًجام گشفتَ،  Wکَ دس ایي ساتغَ     

  .صاّیَ تیي ساعتای ًیشّ ّ جاتجایی اعت عی ؽذٍ تْعظ جغن ّ 
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تشاتش یک  cos ففش دسجَ هی تاؽذ، دس ایي فْست  دس دالت خافی کَ     

:تْدٍ ّ هقذاس کاس اًجام گشفتَ اص ساتغَ صیش هذاعثَ هی ؽْد

:(41)ساتغَ •

هی تْاى ًتیجَ گشفت کَ اگش ًیشّی اػوال ؽذٍ ّ جاتجایی ( 41)اص ساتغَ     

اًجام ؽذٍ دس ساعتای ُوذیگش تاؽٌذ، کاس اًجام گشفتَ هثثت ّ اگش ًیشّی اػوال 

ؽذٍ ّ جاتجایی اًجام گشفتَ دس خالف جِت ُوذیگش تاؽٌذ، کاس اًجام گشفتَ 

  .اعت (J)ّادذ اًذاصٍ گیشی کاس ژّل . هٌفی اعت
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:دس حشوت ٍصًِ بشداسی

َ تشداس کاس اًجام ؽذٍ هثثت • .اعتٌُگام تاالتشدى ّصًَ تْعظ ّصً

تغْس کٌتشل ؽذٍ تَ پاییي هی آّسد، کاس اًجام  ّصًَ تشداس ّصًَ سا ٌُگاهیکَ•

  .گشفتَ هٌفی اعت

.اعت ٌُگام تاال سفتي ّصًَ، کاس اًجام ؽذٍ تْعظ ّصًَ هٌفی•

  .هثثت اعت ّصًٌَُگام پاییي آهذى ّصًَ، کاس اًجام گشفتَ تْعظ •
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دس فْستیکَ کاس اًجام . دس تؼشیف کاس، صهاى اًجام آى ُیچگًَْ ًقؾی ًذاسد    

گشفتَ سا دس ّادذ صهاى هذاعثَ کٌین، تْاى تَ دعت هی آیذ کَ اص ساتغَ صیش 

:هذاعثَ هی ؽْد

:  (42)ساتغَ •

ّادذ . صهاى اًجام کاس اعت tکاس اًجام گشفتَ ّ  Wتْاى،  pکَ دس ایي ساتغَ     

  .اعت (w)اًذاصٍ گیشی تْاى ّات 
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تٌاتشایي اجغام . جغوی کَ دس دال دشکت تاؽذ داسای اًشژی جٌثؾی هی تاؽذ    

تْپی کَ دس دال دشکت اعت، داسای هقذاس . عاکي فاقذ اًشژی جٌثؾی ُغتٌذ

اًشژی جٌثؾی اص ساتغَ صیش هذاعثَ هی ؽْد؛. قاتل تْجِی اًشژی جٌثؾی اعت

:  (43)ساتغَ •
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جغوی کَ اص صهیي فافلَ گشفتَ ّ دس استفاع هؼیٌی تاؽذ، داسای اًشژی پتاًغیل     

 :اعت کَ هقذاس آى اص ساتغَ صیش هذاعثَ هی ؽْد

:  (44)ساتغَ •
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دس دشکات ػوْدی جغن دس لذظَ پشتاب ّ ٌُگام     

تشخْسد تا عغخ صهیي داسای تیؾتشیي هقذاس اًشژی 

جٌثؾی ّ دس ًقغَ اّج داسای تیؾتشیي هقذاس اًشژی  

دس چٌیي دشکاتی اًشژی جٌثؾی ّ . پتاًغیل هی تاؽذ

پتاًغیل دائوًا تَ ُوذیگش تثذیل هی ؽًْذ ّ هقذاس ػذدی  

دافل جوغ ایي دّ ًْع اًشژی دس ُش ًقغَ اص 

  .دشکت هقذاس ثاتتی اعت
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ُش گاٍ جغوی خافیت استجاػی داؽتَ تاؽذ دس اثش     

یا فؾشدٍ ... ( هاًٌذ کؼ، صٍ کواى، فٌش ّ )کؾیذٍ ؽذى 

دس آى ظشفیت کاس تْلیذ ....( هاًٌذ فٌش ّ )ؽذى 

دس دشکت . هی ؽْد کَ تَ آى اًشژی کؾغاًی هی گْیٌذ

تیشاًذاصی تا تیش ّ کواى اًشژی کؾغاًی هْجْد دس 

صٍ کَ دس اثش کؾیذٍ ؽذى تْلیذ هی ؽْد، تقْست 

اًشژی جٌثؾی دس تیش تثذیل ؽذٍ ّ تاػث پیؾشّی تیش 

. هی ؽْد
www.iranphe.ir aff_sport@yahoo.com
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ژیوٌاعتی کَ سّی تشاهپلیي دشکات آکشّتاتیک   -    

اًجام هی دُذ اص اًشژی کؾغاًی تشاهپلیي اعتفادٍ 

. هی کٌذ

اًجام پشػ ػوْدی یا افقی دس اثش اًشژی کؾغاًی  -     

کَ دس اثش کؾیذٍ ؽذى ػضالت اًذام تذتاًی ایجاد 

 .هی ؽْد، فْست هی گیشد
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ٌُگاهیکَ دّ ًیشّی تشاتش دس خالف جِت ُوذیگش تش    

یک جغن ّاسد ؽًْذ، تاػث دشکت چشخؾی دس آى 

اص عشفی، ًیشّیی کَ دس جِت هشکض . جغن هی ؽًْذ

ثقل ؽی تش آى ّاسد هی ؽْد تاػث دشکت اًتقالی ؽذٍ 

ّ ًیشّیی کَ خاسج اص هشکض ثقل جغن اثش کٌذ، تغْس 

ُوضهاى دشکت چشخؾی ّ اًتقالی دس آى ایجاد  

.هی کٌذ
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:جفت ًیرو
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اگش ًیشّی یا تشآیٌذ چٌذ ًیشّ تش جغوی عْسی اثش       

کٌذ کَ تاػث دشکت چشخؾی دس آى ؽْد، گؾتاّسی 

دس جغن ایجاد هی کٌذ کَ هقذاس آى تشاتش دافلضشب 

هقذاس ًیشّی یا تشآیٌذ ًیشُّا دس فافلَ ًقغَ اثش ًیشّ 

تَ ػثاست دیگش؛. اص هذْس دّساى هی تاؽذ

M=F.d:                               (45)ساتغَ •
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هقذاس  Fًیشّی گؾتاّس،  Mکَ دس ایي ساتغَ،     

تشاتش تا فافلَ  dًیشّی اػوال ؽذٍ تش جغن ّ 

. ًقغَ اثش ًیشّ اص هذْس دّساى هی تاؽذ

ًیشّی گؾتاّس دس ّسصؽِایی ًظیش قایقشاًی ّ    

 .ژیوٌاعتیک کاستشد صیادی داسد
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یک جغن صهاًی دس دالت تؼادل اعت کَ دس آى     

. ُیچگًَْ دشکت اًتقالی ّ چشخؾی دیذٍ ًؾْد

تَ ػثاست دیگش، ٌُگاهیکَ تشآیٌذ گؾتاّسُای 

ّاسد تش یک جغن ففش تاؽذ، آى جغن دس دالت 

.تؼادل اعت
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اُشم هیلَ یا ؽیء عختی اعت کَ دس یک ًقغَ لْال    
دس . ؽذٍ ّ ًیشُّایی تش دّ ًقغَ دیگش آى ّاسد ؽْد

:ایي دالت

َ گاٍ -     ًقغَ لْال ؽذٍ سا ًقغَ اتکا یا تکی

ًیشّی اػوال ؽذٍ تَ اُشم تشای تَ دشکت دس  -    
ًیشّی هذشک   سا آّسدى آى

ًیشّیی کَ ققذ غلثَ تش آى سا داسین، ًیشّی هقاّم   -    
 .ذًًاهیذٍ هی ؽْ
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ًیشٍی هحشن
ماٍمًیشٍی ه

تىیِ گاُ

بازٍی هحرکبازٍی هقاٍم

َ گاٍ را تاسّی هقاّم ّ فاصلَ فاصلَ ًیزّی هقاّم تا تکی

َ گاٍ را ًیزّی هحزک هی ًاهٌذ . ًیزّی هحزک تا تکی

ًوًَْ یک اُزم



اعتفادٍ اص اُشم تشای )افضایؼ اثش ًیشّی هذشک  •

(تلٌذکشدى اؽیاء عٌگیي

دشکت اُشهی پا دس )افضایؼ عشػت دشکت جغن  •

(ضشتَ صدى تَ تْپ
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َ گاٍ تیي ًیشّی هذشک ّ ًیشّی   :اُشم ًْع اّل • تکی

(هاًٌذ االکلٌگ)هقاّم 

ًیشّی هقاّم تیي ًیشّی هذشک ّ : اُشم ًْع دّم •

َ گاٍ  (هاًٌذ فشقْى)تکی

ًیشّی هذشک تیي ًیشّی هقاّم ّ : اُشم ًْع عْم •

َ گاٍ  (اعتفادٍ اص تیل تشای اًذاختي خاک)تکی
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ُشگاٍ تاصّی هذشک تضسگتش اص تاصّی هقاّم تاؽذ،   •

.اُشم ًقؼ افضایؼ ًیشّ سا داسد

ُش گاٍ تاصّی هذشک کْچکتش اص تاصّی هقاّم  •

.تاؽذ، اُشم ًقؼ افضایؼ عشػت سا داسد
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َ گاٍ ایٌکَ تَ تغتَ اّل ًْع اُشم     هقاّم ًیشّی تَ تکی

  افضایؼ ًقؼ هی تْاًذ تاؽذ، ًضدیک هذشک ًیشّی یا

 ػضلَ ػولکشد) تاؽذ داؽتَ ًیشّ افضایؼ یا عشػت

َ ای تاصّ اکغتٌؾي دشکت دس تاصّیی عش عَ   اص ًوًْ

.(اعت اّل ًْع اُشم
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 هذشک تاصّی دّم ًْع اُشم دس ایٌکَ تَ تْجَ تا   

  افضایؼ ًقؼ اُشم اعت، هقاّم تاصّی اص تضسگتش

 تلٌذؽذى دس قلْ دّ ػضلَ ػولکشد) داسد سا ًیشّس

  .(پا پٌجَ سّی
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 هذشک تاصّی عْم ًْع اُشم دس ایٌکَ تَ تْجَ تا   

  افضایؼ ًقؼ اُشم اعت، هقاّم تاصّی اص کْچکتش

 دس ساى عش چِاس ػضالت ػولکشد) داسد سا عشػت

  .(فْتثال ؽْت
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َ ای • سّؽِای ّاکٌؼ تخت

سّػ اعتفادٍ اص آدهک•

سّػ تکَ ای•
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ُش گاٍ تشآیٌذ ًیشّی ّاسد تش یک جغن تشاتش ففش     

اجغام هؼوْاًل . تاؽذ، آى جغن دس دالت پایذاس هی تاؽذ

.ًذْپایذاس هی ؽهختلف تَ دالتِای 
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هاًٌذ کیغَ تْکظ کَ پظ اص ُش تغییش  )تؼادل پایذاس •

.(ّضؼیت توایل تَ تشگؾت تَ دالت اّلیَ داسد

(هاًٌذ ساٍ سفتي سّی عٌاب)تؼادل ًاپایذاس  •

هاًٌذ تْپ یا اجغام کشّی کَ دس ُش )تؼادل خٌثی  •

.  (ّضؼیت دس دال تؼادل ُغتٌذ
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ّضؼیت ّ عشص قشاس گشفتي خظ گشاًؼ صهیي دس 1.

استثاط تا هذذّدٍ عغخ اتکاء

ّصى جغن2.

تلٌذی هشکض ثقل جغن دس ساتغَ تا عغخ اتکاء آى  3.

 (فافلَ هشکض ثقل اص عغخ اتکاء)
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ٌُگاهیکَ یک جغن یا یک ّسصؽکاس دس عغخ آب   

قشاس هی گیشد ًیشّیی اص عشف آب تش آى ّاسد 

هی ؽْد کَ هقذاس ایي ًیشّ تشاتش ّصى آب جاتجا ؽذٍ 

ایي ًیشّی ّاسدٍ اص عشف آب ًیشّی ؽٌاّسی  . اعت

. ًاهیذٍ هی ؽْد
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دس فْستیکَ ًیشّی ؽٌاّسی ّاسد تش یک جغن     

تشاتش ّ تضسگتش اص ّصى جغن تاؽذ، آى جغن دس  

تَ ػثاست دیگش، . عغخ آب تقْست ؽٌاّس هی هاًذ

ُش گاٍ ّصى هخقْؿ یک جغن کْچکتش ّ هغاّی  

.یک تاؽذ آى جغن دس عغخ آب غْعَ ّس هی هاًذ
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ًقغَ اثش ًیشّی ؽٌاّسی تش یک جغن دقیقًا هٌغثق    

تش ًقغَ ای اص جغن اعت کَ ایي ًقغَ هشکض ثقل آب 

ایي ًقغَ سا هشکض ؽٌاّسی  . جاتجا ؽذٍ اعت

. هی ًاهٌذ
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ُشگاٍ هشکض ؽٌاّسی ّ هشکض ثقل جغن یا ؽٌاگش تش •

ُن هٌغثق ّ یا تغْس ػوْدی دس یک خظ ّ یکی دس 

تاالی دیگشی قشاس گیشد، جغن یا ؽٌاگش ّضؼیت 

اگش ایي دّ ًیشّ دس . افقی خْد سا دس آب دفظ هی کٌذ

ساعتای ُن ًثاؽٌذ، ػوْهًا تَ دالت جفت ًیشّ ػول 

 .کشدٍ ّ تاػث چشخؼ جغن هی ؽًْذ
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دس ایي دالت هؼوْاًل پاییي تٌَ ّ پاُای ؽٌاگش تَ •

عوت پاییي سفتَ ّ دس ًقغَ ای کَ ًیشُّای ؽٌاّسی  

دس ساعتای ُن قشاس گیشًذ، دّتاسٍ ّ هشکض ثقل 

.ؽٌاگش هجذدًا تَ دالت ؽٌاّس تاقی هی هاًذ
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هقذاس ُْای داخل سیَ ُا•

تٌاعة تافتِای هختلف تذى دس عْل ػوش•

(هشد ّ صى)جٌغیت •

ًْع سؽتَ ّسصؽی•
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.ًیشّی کؾؼ ُویؾَ اص تشخْسد عیال تا جغن تْجْد هی آیذ•

.یٌشّی کؾؼ ُوْاسٍ دس ساعتای عیال هی تاؽذ•

اگش جغن هتذشک دس خالف جِي عیال دشکت کٌذ، تاػث کاُؼ عشػت •

.جغن خْاُذ ؽذ
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ّقتی یک ؽٌاگش دس یک دشکت تشگؾت تَ دیْاسٍ •

اعتخش فؾاس ّاسد هی کٌذ، ایي ًیشّی کؾؾی اعت 

کَ اص دشکت تیؾتش ّ عشخْسدى اّ دس آب هی کاُذ 

ّ ضشّست دعت ّ پا صدى ؽٌاگش سا تشای پیؾشّی  

.فشاُن هی کٌذ
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دس افل ُویي ًیشّی کؾؾی اعت کَ تغْس هْثش اص  •

عشػت تْپ تذهیٌتْى پظ اص ایٌکَ ضشتَ تَ آى ّاسد 

ؽذ ، هی کاُذ ّ تاػث هی ؽْد تا تْپ هغیشی سا کَ 

.دتی ًضدیک تَ قْط کاهل هی تاؽذ عی ًکٌذ
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هْلفَ دیگش ًیشّ کَ دس جِت قائن ًغثت تَ ًیشّی  •

کؾؼ ػول هی کٌذ، تذت ػٌْاى ًیشّی تاالتشًذٍ  

.ؽٌاختَ هی ؽْد

دس اعکی سّی آب ُشگاٍ اعکی ُا ًضدیک تَ •

ّضؼیت ػوْد دس آب قشاس گیشًذ، تذیِی اعت کَ 

ًیشّی کؾؾی تغیاس صیاد خْاُذ ؽذ ّ ػوال هْلفَ 

.تاالتشًذٍ ًاچیض تْدٍ ّ یا افال ّجْد ًخْاُذ داؽت
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ُشگاٍ اعکی ُا ًضدیک تَ ّضؼیت افقی دس آب قشاس •

گیشًذ، تلض دس ایي دالت ًیض هْلفَ تاالتشًذٍ ًاچیض 

تَ ُویي خاعش، . تْدٍ ّ یا افال ّجْد ًخْاُذ داؽت

دس ایي ّضؼیت اعکی تاص هْفق ًخْاُذ ؽذ کَ تذى 

.خْد سا اص آب تاال کؾیذٍ ّ دس عغخ آب قشاس گیشد
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دشکت هی کٌذ،  ( یا آب)ٌُگاهیکَ جغوی دس داخل ُْا •
. تا جشیاى ُْا تشخْسد کشدٍ ّ آى سا هٌذشف هی کٌذ

ایي اًتقال ُْا اص جشیاى هْاصی تَ جشیاى هخلْط ؽذٍ  
کَ دس ُْای هذذّدٍ جغن فْست هی گیشد ّ یا صیش  

قغش آى افضّدٍ هی ؽْد ّ سًّذ کٌذؽذى ّ هخلْط ؽذى 
ُْا سا دس عغخ تقشیثی جغن تاػث هی ؽْد، کَ اثش آى 
ّاسد کشدى ًیشّ اص عشف جغن تَ ُْا ّ تالؼکظ اعت 
کَ تَ ایي ًیشّی ّاکٌؾی ًاؽی اص ّاسد کشدى ًیشّ اص 

هی گْیٌذ” ؽغخ کؾؼ“عشف جغن تَ ُْا 
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عشػت جشیاى ُْا یا آب ًغثت تَ جغن•

عغخ تشخْسد جغن تا ُْا یا آب•

فاف ّ ُوْاس تْدى عغخ جغن•

ًْع هذیظ عیال دسگیش دس دشکت•
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