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(کتاب زضؾی  25الی  10صفحات  )ؾی یاظزّن ظهیي قٌا ًکتِ اظ 30  

زٍاظزّن ضیاضی 97هْط  20هٌطثك تط آظهَى   

صٌؼتی قطیفصٌایغ  –تِ للن ًؿتطى ظاضع   

 

اغلة گاظ )ای  تیي ؾتاضُ فضایاظ تؼساز ظیازی ؾتاضُ، کِ اؾت صسّا هیلیاضزکْکكاى  زض کیْاى -1

.اًس زاقتِ ضا ًگِ تأثیطًیطٍی گطاًف هتماتل، یکسیگط تحت کِ اًس تكکیل قسُ (ٍگطز ٍغثاض  

تعضگ  یکی اظ،  ٍکن ًَض، قاهل اًثَّی اظ اخطام هاًٌس ُم ًَاضی :ی کْکكاى ضاُ قیطی ٍیػگی ّا -2

، هٌظَهِ قوؿی زض یکی اظ تاظٍ ّای آى قکلی هاضپیچی،  تطیي کْکكاًْا  

.اؾت غطب اظ قطق تِ ظاّطی ذَضقیس حطکت -3  

 ٔەتا هكاّس :  تیف اظ زٍّعاض ؾال پیف زض زاًكوٌس یًَاًی تطلویَؼ ظهیي هطکعی ٔیًِظط -4

آى  قٌاذتِ قسُ ٔەٍپٌح ؾیاض هاُ ٍ ذَضقیس ثاتت اؾت ٍ ظهیي <<< ظاّطی هاُ ٍ ذَضقیس حطکت

.زٍض ظهیي هیگطزًس تِ ای زضهساضّایی زایطُ ، ظحل ٍ هكتطی ، هطید ، ػطاضز، ظّطُ ًیضٍظگاض، یغ  

طَؾی ًصیطالسیي اتَؾؼیس َؾدعی ٍ ذَاخِ:  ًظطیِ ظهیي هطکعی ایطاًی هرالفاى -5  

: لْؿتاًی قٌاؼ کَپطًیک،ؾتاضُ ًیکَالؽ ذَضقیس هطکعی ٔیًِظط -6  

 زٍض تِ ؾاػت ّای ػمطتِ حطکت هرالف ٍ ای زضهساضزایطُ ّا زیگط ؾیاضُ هاًٌس ، هاُ تا ّوطاُ ظهیي(1

.زذَضقیسهیگطز  

.ذَز اؾت زٍض هحَض چطذف ظهیي تِ ٔخِ، ظاّطی ٍ ًتی زض آؾواى ذَضقیس ًِٔکت ضٍظاحط (2  
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:اصالح ًظطیِ ذَضقیس هطکعی تَؾط یَّاًؽ کپلط  -7  

یکی اظ زٍکاًَى  ّوَاضُ، زض هیگطزز کِ ذَضقیس زٍض ذَضقیس ّط ؾیاضُ زض هساضی تیضَی، چٌاى تِ (1

.هساض تیضَی لطاض زاضز  

کِ ؾیاضُ ضا تِ ذَضقیس ٍصل هیکٌس، زض هست  فطضی ذط کِ هیگطزز زٍضذَضقیس تِ ّطؾیاضُ،چٌاى (2

.کٌس هی ایداز هؿاٍی ّای هؿاحت ّای هؿاٍی، ظهاى  

 افعایف هی ( d ) اظ ذَضقیس تا افعایف فاصلِ ( P ) زٍض ذَضقیس ظهاى گطزـ یک زٍض ؾیاضُ تِ (3

زٍض ذَضقیس، هؼازل هکؼة فاصلِ آى ؾیاضُ تا  ظهاى گطزـ ؾیاضُ تِ هطتغ طَضی کِ یاتس، تِ

 .تطحؿة ٍاحس ًدَهی اؾت dتطحؿة ؾال ظهیٌی ٍ   P .اؾت ذَضقیس

یچطذف یٍاًتمال ٍضؼی حطکت زاضای ظهیيُ کط -8  

 ّای ػمطتِ حطکت ذالف زضخْت،  زٍضهحَضـ تِ ظهیي حطکت <<<ٍیػگی ّای حطکت ٍضؼی  -9

زضخِ ای هحَض ظهیي  23.5تَؾط اًحطاف ، ایداز قة ٍ ضٍظ  ؾاػت ٢٤حسٍز ظهاى هست زض، ؾاػت  

خْت ذالف حطکت ،  گطزـ ظهیي تط ضٍی هساض تیضَی تِ زٍض ذَضقیس <<<حطکت اًتمالی  -10

، پیسایف فصل ّا ّای ؾاػت ػمطتِ  

حس ًدَهییک ٍا <<<  (هتغیط  ) ضکیلَهت هیلیَى150فاصلة ذَضقیساظظهیي،حسٍز هیاًگیي -11  

  هیلیاضز ؾال لثل 6قکل گیطی هٌظَهِ قوؿی زض  آغاظ -12

هیلیاضز ؾال لثل  4 <<< ّای آشضیي ؾٌگ <<< کطُ ًرؿتیي اخعای ؾٌگ -13  

 گاظّای هرتلف هاًٌس <<< ّای هتؼسز تا فَضاى آتكفكاى <<<اخعای َّاکطُ  -14

.اظ زاذل ظهیي ذاضج قسًس اکؿیػى،ّیسضٍغى، ًیتطٍغى ٍگاظّایی کِ  

.هایغ زض آهس صَضت تِ ظهیي ؾطزتط قسٍ تراض آب ەکط <<<آب کطُ  -15  
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قطایط ظًسگی تطای  <<< ذَضقیس تأثیطاًطغی ّاٍتحت تا تكکیل الیاًَؼ <<<ظیؿت کطُ  -16

کن ػوك زضزضیاّای ّا ؾلَلی ًَاع تکا  

ّا تعضگ  آىٔثِ هیلیَى ؾال، ج70ــ 80 زض طی کطتًَیفط، ەاٍایل زٍضظَْض زض   <<< ذعًسگاى  -17

.ظهیي گؿتطـ یافتٌس ەٍ زضکط قس  

 ٍ تا ًاهؿاػس قسى قطایط هحیط ظیؿت  <<<هیلیَى ؾال پیف  65حسٍز اًمطاض  زایٌاؾَضّا  -

تَاًایی زایٌاؾَضّا تطای ؾاظگاضی تا تغییطات هحیطی، ػسم  

ّا تا اؾتفازُ اظ ػٌاصط پطتَظا  ؾي ٍالؼی ًوًَِ <<< ( ضازیَهتطی) تؼییي ؾي هطلك -18  

.هیكَز تثسیل پایساض ػٌصط ًیوی اظ یک ػٌصطپطتَظا تِ هست ظهاًی کِ <<<ًیوِ ػوط ػٌصط  -19  

:ؾٌگ ، چَب ٍ اؾترَاى اظ ططیك ضاتطِ ی  ًسهاى ّایی ًوًَِ هطلك ؾي -20  

ؾي ًوًَِ= تؼساز ًیوِ ػوط *ًیوِ ػوط  

تِ حَازث  یؿتِ <<< ػْس، زٍضُ، زٍضاى ٍ اِئَى <<<ٍاحس ّای ظهاًی کاضتطزی زض ظهیي قٌاؾی  -21

خْاًی  هْوی ّوچَى ظَْض یا اًمطاض گًَِ ذاصی اظ خاًساضاى، حَازث کَّعایی، پیكطٍی یا پؿطٍی

...ٍ  زضیاّا، ػصطّای یرثٌساى  

  ( هثل ٍضلِ ٌّس یا ّط زٍ )لاضُ ای ٍ الیاًَؾی  <<<ٍضلِ ّای الیاًَؾی  -22

تَظٍ  ًام گ کطُ تَؾط زاًكوٌسکاًازایی تِّای ؾي ٍضلِ ؾاظٍکاض حطکت:  ٍیلؿَى چطذِ -23

 ٍیلؿَى

هطحلِ ،  هطحلِ تؿتِ قسى،  هطحلِ گؿتطـ،  هطحلِ تاظقسگی:  ٍیلؿَىُ هطاحل چطخ صِالخ -24

  تطذَضز

 قکافتِاُ لاضُتِ اظپَؼ تركی <<< ذویطکطُ ّوطفتی ّای تحتتأثیط خطیاى : هطحلِ تاظقسگی -25

ُ ای زض قطق آفطیماىًوَ < تِ ؾطح ظهیي هیطؾٌس <<< ذویطکطُ، صؼَز هَازهصاب <<<  
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ّای الیاًَؾی  پكتِ <<< یاًَؼ ضؾیسُاق هَاز هصاب ذویطکطُ تِ تؿتط : هطحلِ گؿتطـ -26

 گؿتطـ تؿتطالیاًَؼ <<< کطزُ ایداز قسُ تِ ططفیي حطکت پَؾتِ خسیس <<< تكکیل هیكًَس

زٍض قسى  )ٍ زضیای ؾطخ  ( اظ افطیما خٌَتی زٍض قسى آهطیکای )تؿتطالیاًَؼ اطلؽ هاًٌس  <

( ػطتؿتاى اظ افطیما  

 قَز هی فطٍضاًسُ هداٍض ذَز ای لاضُلِ ٍض ظیط تِ اظ حاقیِ الیاًَؾی ٍضلِ:  هطحلِ تؿتِ قسى -27

اطلؽ تؿتِ قسى الیاًَؼهاًٌس  < قَز هی تؿتِ الیاًَؼ زضًْایت فطٍضاًف تا ازاهِ <<<  

 ٍ قسُ فطٍضاًسُ زیگط الیاًَؾی ظیطٍضلِ تِ الیاًَؾی ،ٍضلِالیاًَؼ اظ زضتركی: خعایط لَؾی  -28

خعایط لَؾی  <<< الیاًَؾی گَزال زضاظ تِ هٌدط  

ٍ  تا فكطزُ قسى ضؾَتات تا تؿتِ قسى الیاًَؼ ّا <<<ایداز ضقتِ کَُ  : هطحلِ تطذَضز -29

 )ظاگطؼ  ، ( آؾیا تِ تطذَضزٌّسٍؾتاى )ّیوالیا  ضقتِ کَُ هاًٌس <تطذَضز ٍضلِ ّا 

  ( آؾیا تطذَضزػطتؿتاى تِ

!!!!!!ٍ قکل ّای چطذِ ی ٍیلؿَى هطالؼِ قَز  7،  6،  4،  3قکل ّای  -30  

 

 

!!!!کتاب زضؾی فطاهَـ ًكَز آهَظاى ذَب زٍاظزّن ، هطالؼِ زاًف   

 

فضای هداظی گطٍُ زٍاظزّن ضیاضیگطٍُ  –هَفك تاقیس   

Telegram : @riyazikanoon 

Instagram : @kanoonir_12r 

 


