
 

 

 

 مزغ تخم وجات

 

 .ضَیس هی آضٌب چگبلی هفَْم ثب ضوب فقبلیت ایي زض

 

 :ًیبظ هَضز ٍسبیل

 ًَضبثِ ذبلی ثغطی -1

 ًوک هقساضی -2

 ًَاضی چست -3

 هطك ترن فسز 2 -4

 

 ضیرتِ آى زضٍى آة هقساضی سپس ، کٌین هی ًػت ٍسظ اظ ضٍ ًَضبثِ ذبلی ثغطی

 حل آة زض ًوک تب ظزُ ّن ذَة ٍ کٌین، هی اضبفِ آى ثِ ًوک هقساضی ّوچٌیي ٍ

 .ضَز

 

 

 پژوهشی آموزشی مسابقه چند درباره اطالعاتی



 ٍ ثگیطز قطاض آة ثبالی هطك ترن ثبیس ، زّین هی قطاض ثغطی زضٍى ضٍ هطك ترن حبال

 !!!ًطٍز ؽطف تِ ثِ

 

 آى ثِ ًوک هقساضی پس ثَزُ، کن ًوک هقساض یقٌی ضفت ؽطف تِ ثِ هطك ترن اگِ

 .ضَز حل ذَة تب ظزُ ّن آًطا زٍثبضُ ٍ کٌین هی اضبفِ

 

 یقٌی ثَز ضٌبٍض آة ثبالی هطك ترن اگط اًساذتِ ؽطف زضٍى ضٍ هطك ترن ایٌجبض

 .زازین اًدبم زضست ضٍ کبضهبى

 

 کبضی چست ذَة ًَاضی چست ثب کِ ّوِ ثِ ثغطی زٍقسوت چسجبًسى ًَثت حبال  

 .ًکٌس ًطت ثیطٍى قسوت زٍ ثیي زضظ اظ آة تب.کٌین هی

 !!!!!ضسیسُ فطا آظهبیص اًدبم ظهبى حبل

 .کٌین هی ضّب اضتفبؿ اظ ضٍ هطك ترن ثغطی

 !!!!!!هبًسُ سبلن هطك ترن کِ کٌین هی هطبّسُ ظهیي ثِ اغبثت ثقس

 .ضکٌس هی هطك ترن سقَط اظ ثقس ثیٌیس هی کٌین ذبلی ضٍ ثغطی زاذل آة اگط

 

 .ضکٌس هی هطك ترن ّن ثبظ ثطیعین ثغطی زضٍى ذبلع آة اگط یب

 

 ًوکی ثِ هبًس هی ضٌبٍض اة ضٍی ٍ ضٍز ًوی فطٍ ًوک آة زض هطك ترن آیٌکِ فلت

 .است ٍاثسغِ کطزین حل آة زض کِ



 

 هی فطٍ ذبلع آة زض کِ هطك ترن هثل خسوی اگط ٍ زاضز 1 ثطاثط چگبلی ذبلع آة

 هبًس هی ضٌبٍض آة ضٍی کِ ید یب پٌجِ چَة هثال ٍ زاضز، یک اظ ثیطتط چگبلی ضٍز

 .زاضًس یک اظ کوتط چگبلی

 

 زاضین؟؟ حل ضاُ زٍ ثوبًس ضٌبٍض آة ضٍی هطك ترن ایٌکِ ثطای هب

 کٌین کن ضا هطك ترن چگبلی -1

 .کٌین ظیبز ضٍ آة چگبلی -2

 

  یبثس هی افعایص آة چگبلی آة زض ًوک کطزى حل ثب یقٌی است آسبًتط زٍم حل ضاُ

 زیگِ حبال ٍ ضَز ثیطتط هطك ترن اظ آة چگبلی تب ضیعین هی ًوک آة زض آًقسض هب ٍ

 .ضَز هی ضٌبٍض آى ضٍی ثلکِ ضٍز ًوی فطٍ آة زض هطك ترن

 

 زض کطزى ضٌب اظ تط سرت کطزى ضٌب ضیطیي آة زض کِ است هسئلِ ّویي ثربعط

 .زضیبست آة

 

 . ضَز هی ضٌبٍض آة ضٍی اًسبى ٍ زاضز ثیطتطی چگبلی ًوک زاضتي ثب زضیب آة چَى

 



 

 

 

  

 

 

 

 



 

 ساسٌ ماکاريوی 

 

 ثطضسی ٍ تحلیل فَالزی ّبی سبظُ اًَاؿ سبذت ثطای هقسهبتی هطاحل اظ کی

 زاضز ٍخَز هرتلفی ّبی ضٍش کبض ایي ثطای. است سبذت اظ قجل آًْب آظهبیطگبّی

 هَاز ثطذی ٍ هبکبضًٍی اظ استفبزُ ثب کَچک، اثقبز زض سبظُ هسلسبظی آًْب اظ یکی کِ

 ّبی سبظُ اخوبلی هقطفی ضوي آهَظش ایي زض هسضس،. است ًد ٍ چست ًؾیط زیگط

 زض. پطزاظز هی ّب سبظُ ایي سبذت ظهیٌِ زض ذَیص تدطثِ اًتقبل ثِ هبکبضًٍی،

 سپس ٍ ضَیس هی آضٌب سبزُ سبظُ زٍ ثبضگصاضی ٍ سبذت ًحَُ ثب ضوب اٍلیِ هطاحل

 هْبضت ضٍی آهَظش ایي توطکع. کطز ذَاّیس هطبّسُ ضا هبکبضًٍی پل سبذت ًحَُ

 زاًص ّوِ ثطای ٍیسئَ ایي. آى عطاحی ٍ تحلیل ًِ ٍ است هبکبضًٍی سبظُ سبذت

 .است استفبزُ قبثل هَضَؿ، ایي ثِ فالقوٌساى ٍ زاًطدَیبى آهَظاى،

 

 

 



 

 

 

 

 قًاویه ساخت ساسٌ

 :ابعاد ساسٌ -1 

  سبًتی هتط 05عَل سبظُ:  -1-1

  سبًتی هتط  0سبًتی هتط ٍ حساقل  15فطضب سبظُ :  -1-2

  سبًتی هتط  35اضتفبؿ سبظُ اظ سغح تکیِ گبُ : حساکثط  -1-3

  سبًتی هتط  0پبییي آهسگی سبظُ اظ سغح تکیِ گبُ : حساکثط  -1-4

  

  
 

 
  
  
  

 يسن ساسٌ  -2

 گطم (هقبزل یک کیلَگطم )هیجبضس .  1555هبکعیون ٍظى هدبظ ثطای ّط سبظُ 



 شزایط تکیٍ گاَُا:  -3

سبًتی هتط هیجبضس کِ تَغیِ هیطَز  40فبغلِ ی زٍ تکیِ گبُ اظ ّن (لجِ تب لجِ ) زقیقب  -3-1

 . عَل سبظُ عَضی عطاحی گطزز تب اظ قطاض گطفتي آى ثط ضٍی زٍ تکیِ گبُ اعویٌبى حبغل ضَز 

هیلی 05*05سبظُ ثبیس زض فطضِ ٍ زض ضاستبی تکیِ گبُ زاضایی گصضگبّی ثطای فجَض حساقل هکقت -2 -2

 سبًتی هتط  0*0ط(هت

)زض سطتب سط سبظُ ٍ ثِ غَضت هستقین ثبضس کِ ثِ غَضت ًوبزیي ثیبًگط فجَض یک ٍسیلِ ًقلیِ اظ ضٍی یک 

 پل ٍاققی هیجبضس  

  

زض هحل تکیِ گبُ ًجبیس اظ ّیچ گًَِ هَاز اضبفی (هبًٌس کبغص ٍ غیطُ ) ثدعء هبکبضاًی ٍ چست  -3-3

 استفبزُ ضَز.  

زض غَضت پبییي آهسگی سبظُ ثبیس زقت کطز کِ پبییي آهسگی ًجبیس ثبفث ٍاضز ضسى ّیچ ًیطٍی -4 -3

 خبًجی ثِ تکیِ گبّْب ضَز.  

  



 هػبلح هػطفی:   -4

سبظُ هبکبضًٍی ًجبیس اظ هبکبضًٍی زست سبظ سبذتِ ضسُ ثبضس ثلکِ هبکبضًٍی هَضز  -4-1

سبظی ضٍی آى غَضت ًگطفتِ ثبضس  استفبزُ ثبیس تَلیس کبضذبًِ ثبضس ٍ ّیچگًَِ فطاٍضی ٍ ثِ

 . 

 هیلیوتط ثبضس.   3قغط (یب ثقس هقبزل قغط) هبکبضًٍی ثبیس حساکثط  – -4-2

استفبزُ اظ ّط ًَؿ چست ثب هبضک تدبضی ثطای اتػبل افضب ثالهبًـ است (هثل چست زٍ  -4-3

 قلَ ،حطاضتی ،قغطُ ای ٍ چست سٌگ)  

 ن اظ چست ، هبکبضًٍی ٍ غیطُ هقوَل هیجبضس . پطکطزى هبکبضًٍی ّبی تَ ذبلی ثب ّط هبزُ ای اف -4-4

زض غَضت ًفَش یب آغطتِ ضسى چست ثِ زضٍى هبکبضًٍی یب سغح آى (فوسا یب سَْا) ذبضج اظ هحسٍزُ  -4-5

 هطرع ضسُ (زض ثرص هطرػبت افضب ٍ اتػبل آى ّب )سبظُ اظزٍض هسبثقبت حصف ذَاّس ضس . 

 هطرػبت افضبی ٍ ًحَُ اتػبل آًْب:   5-5

 هحل اتػبل زٍ فضَ یب چٌس فضَ ضا گطُ هی گَیٌس .  5-1

 ّط فضَ هیتَاًس اظ ثیطوبض هبکبضًٍی تطکیل ضَز .  5-2

 چست کبضی فقظ زض هحل گطٍُ ّب هدبظ هیجبضس .  5-3

چست کبضی ثِ ّط عطیق زض عَل افضب هوٌَؿ هیجبضس ٍ اًسٍز کطزى هبکبضًٍی ّب ثب ّط 5-4

 هبزُ ای هدبظ ًویجبضس . 

ضبیی کِ اظ ثیص اظ یک هبکبضًٍی تطکیل ضسُ ثبضٌس ثبیس فبزی اظ ّط گًَِ چست فضبی ثیي اف -5-5

 کبضی ثبضس . 

  

  



هقساض عَل هدبظ ثطای چست کبضی حساکثط ًػف عَل ّط فضَ هیجبضس ٍلی زض ّط غَضت ایي  -5-6

تط سبًتی ه 2سبًتی هتط ثیطتط ثبضس  ( یقٌی حساکثط قغط چست کبضی زض ّط گطُ  2هقساض ًجبیس اظ 

 هیجبضس)  

  

  

 

 
تٌْباستثٌبثطای عَل چست کبضی،زضهحل گطُ هطکعی سبظُ است کِ حساکثطهدبظثطای چست کبضی -5-7

 سبًتی هتط است. 6آى

  

  

  

هٌقی ثطای فجَضافضباظضٍی ّن ٍخَزًساضزٍافضبهی تَاًسثسٍى ایٌکِ زضهحل ثطذَضز،تطکیل -5-8

 گطُ زٌّساظضٍی ّن فجَضکٌٌس. 



  

 ثبضگصاضی: -6

ثبضگصاضی تَسظ چَة ٍثَلت یبتَسظ ًد زضسبظُ اًدبم هی گیطزّطگًَِ اثتکبضی زضظهیٌِ ثبضگصاضی -6-1

 اظلحبػ ّیبت زاٍضی پصیطفتِ ضسُ است ٍلی زضاحتسبة ٍظى توبم ضسُ سبظُ لحبػ ذَاّس ضس. 

زضًؾطگطفتِ ثبضی ثبضگصاضی الظم است زضّطقبة سبظُ،یک گطُ زقیقبزضٍسظ عَل سبظُ ثطای افوبل -6-2

ضَزٍّوچٌیي الظم است ترتِ چَثی ثیي گطُ ّبی هصکَضتَسظ چست ًػت ضَزکِ عَل چَة ًجبیس 

سبًتی هتط)ثبضس.زضهَضزسبیطضٍش ّبی ثبضگصاضی ًیعهحسٍزیتی 15(حساکثطفطؼ سبظُ 2-1ًبقع ثٌس

 ٍخَزًساضز. 

هطکعی ًبقع  فطؼ ٍضربهت چَة ثبیس ثِ گًَِ ای تقییي ضَزکِ چست کبضی چَة ثِ گطُ ّبی-6-3

 ًجبضس. 7-0ثٌس

سبًتی هتطاظتکیِ گبُ 35سبًتی هتطٍثبالتطیي ًقغِ ی آى ًجبیساظ0پبییي تطیي ًقغِ ی چَة ًجبیساظ-4 -6

 ثبضس. 

 تَخِ:اًتربة خٌس ًٍَؿ چَة ٍثَلت ثِ فْسُ ی تین ّب هی ثبضس. 

ثطای فجَض زازى ثَلت اظ چَة هیجبیست زض ٍسظ چَة سَضاذی ایدبز ضَز ٍ ثَلت  -6-5

 هغبثق تطکیل ظیط زض سَضاخ ایدبز ضسُ تقجیِ گطزز . ثبیس 

سبًتی هتط پبییي تط اظ چَة ثبضگصاضی ثبضس ٍ حساقل  7تب 0پبییي تطیي ًقغِ ی ثَلت ثبیس ثیي  – 6-6

 سبًتی هتط ثبضس .  0/1قغط ثَلت ثبیس 



 

 

اتػبل چست  ثطای فجَض زازى ًد ٍ ًَؿ ًد آًْبیی هحسٍزتی ٍخَز ًساضز ،ًد هیتَاًس زض هحل -7-6

 .ثرَضز

 شزایط بارگذاری:   -7

ثبضگصاضی تَسظ زستگبُ هرػَظ ثبضگصاضی زض ضطایظ یکسبى ثطای تین ّب اًدبم  -7-5

 ذَاّس ضس . 

 ًفط است .  2تقساز افطازی کِ هیتَاًٌس ثطای ثبضگصاضی حضَض زاضتِ ثبضٌس  -7-6

زقیقِ هیجبضس ٍ خْت ثبضگصاضی سبظُ  0ظهبى آهبزُ سبظی سبظُ ثطای ثبضگصاضی  -7-7

 هحسٍزیت ٍقت ًرَاّین زاضت.      

  
  



  
  
  
  
  

 بخش معماری مسابقات -8

تین ّب ی ضطکت کٌٌسُ فالٍُ ثطثرص سبظُ ای،هی تَاًٌس سبظُ ّبی خساگبًِ ای ضازضثرص هقوبضی 

کٌٌس،سبظُ ضطکت  ٍظیجبیی سبظُ ضطکت زٌّسٍیبایٌکِ تٌْبثِ غَضت خساگبًِ زضثرص هقوبضی ضطکت

کیلَ گطم ثبضس ٍتین اٍل زضایي ثرص ًیعهقطفی ٍخبیعُ 0زازُ ضسُ زضایي ثرص ثبیسقبزضثِ تحول ثبض

 اّسا هی گطزز. 

حساکثطتقسازسبظُ ّبی ضطکت کٌٌسُ تَسظ یک تعذادساسٌ َای شزکت کىىذٌ درمسابقات:-9

 سبظُ هی 2تین

  .گبًِ زضثرص ّبی هقوبضی ٍسبظُ ضطکت کٌٌسثبضسکِ هی تَاًسّطزٍسبظُ زضثرص سبظُ یبثِ غَضت خسا

 دايری: -11

زاٍضی سبظُ ّب زض سِ هطحلِ ی پصیطش ،ثبضگصاضی ٍ پس اظ ضکست سبظُ ّب غَضت هیگیطز ٍ زاٍضاى -15-1

 پس اظ تبئیس ًْبیی 

،سبظُ ّبی ثطتط ًتبیح ًْبیی ضا افالم هیٌوبیٌسزضّطغَضت یک سبظُ ًوی تَاًسزضزٍثرص ثْغَض ّوعهبى  

 سیسضَز. کبً



سبظُ ّب ثط هجٌبی هقساض ثبض تحول ضسُ ثِ ٍظى سبظُ ضتجِ ثٌسی هیگطزًس ٍ سبظُ ّب کِ ثِ ًسجت -15-2

 ٍظًص ، ثبض ثیطتطی ضا  تحول ًوبیس خبیگبُ ثبالتطی زض ضزُ ثٌسی ذَاّس زاضت.

سبًتی هتط هیجبضس ٍ زض غَضت تدبٍظ اظ حس هصکَض ثبضگصاضی  2حساکثط تغییط هکبى سبظُ -15-3

هتَقف هیگطزز ّوچٌیي  ثبضگصاضی تب لحؾِ ضکست سبظُ ٍ تب خبیی کِ ًوبیطگط ثبضگصاضی ،افعایص ثبض 

 ضا ًطبى زّس ازاهِ پیسا ذَاّس کطز.

 :تذکزات مُم -11 

سبظُ ّب هیتَاًٌس قجل اظ هسبثقبت سبذتِ ضسُ ثِ ضٍضی کِ زض کالس آهَظش زازُ هیطیَز .ثِ هحل -11-9

هسبثقِ حول ضَز ٍ ضٍظ هسبثقِ ضطکت زازُ ضَز ٍ ّوچٌیي گطٍُ ّبیی کِ توبیل زاضًس فولیبت سبذت ضا 

 الظم زض اذتیبض آًْب گصاضتِ هیطَز  زٌّس لَاظمکِ زض ّوبى هحل هسبثقِ اًدبم 

تین ّب هیجبیست آییي ًبهِ ی هسبثقبت آییي ًبهِ هسبثقبت ضا ثِ زقت هغبلقِ کٌٌس چطا کِ -11-2

کَچکتطیي ترغی اظ هحسٍزُ ی آییي ًبهِ هَخت حصف تین اظ هسبثقبت ضسُ ٍ ایي گًَِ تین ّب فقظ 

  هسبثقبت ضطکت هیتَاًٌس سبظُ ی ذَز ضا ثِ عَض ًوبیطی زض 

یق آییي ًبهِ فقظ هتَخِ تین ّبذَاّسثَز.ّوچٌیي الظم ثِ زٌّسُ ٍ فَاقت ًبضی فسم هغبلقِ زق

شکطاست کِ سبظُ ّبهی  ثبیست تَسظ افضب تین عطاحی ٍسبذتِ ضَزٍزذبلت ثیص 

 اظحسهطثی،هَضزتبییسًرَاّسثَز.

ثجت ًبم ٍضطکت زضهسبثقِ ثسیي هقٌی است کِ کلیِ ضَاثظ آییي ًبهِ -11-2 

 ٍهَاضزاًضجبعی،هَضزتبییستین ّبهی ثبضس.

تین ّبی ضطکت کٌٌسُ ثبیسپس اظتحَیل سبظُ ٍتبییسغالحیت ًوی تَاًٌسّیچ گًَِ تغییطی -11-3 

 زضسبظُ افوبل ًوبیٌس.

افضبی تین ّبی ضطکت کٌٌسُ ثبیسثبزضزست زاضتي کبضت ضٌبسبیی هقتجط، ضٍظ هسبثقِ سبظُ -11-4

زضهکبى ثطگعاضی هسبثقبت)تحَیل  ذَزضاثِ ّوطاُ فطم پیص ًَیس ثجت ًبم ثِ زثیطذبًِ هسبثقبت(ٍاقـ

زٌّستبکٌتطل اٍلیِ ضٍی سبظُ ّباًدبم  پصیطزٍغالحیت سبظُ ثطای ضطکت زضهسبثقِ تَسظ کویتِ زاٍضی 

 تبییسگطزز.

تین ّبپیطٌْبز هی ضَز سبظُ ی ذَزضازاذل خقجِ ای هحبفؼ کِ تطخیحباظیًََلیت ًبظک سبذتِ -11-0

ل زٌّسزضغیطایٌػَضت کویتِ اخطایی هسبثقبت هسئَلیتی زضقجبل ضسُ ثبضسقطاضزازُ ٍثِ  کویتِ زاٍضی تحَی

 سبظُ ًرَاّس زاضت.



تین ّب زض غَضت زاضتي ّط گًَِ افتطاؼ ٍ یب اًتقبز زض ٌّگبم هسبثقِ هیجبیست آى ضا ثػَضت -11-6

 هکتَة تَسظ سطپطست  تین ثِ زثیط اخطایی هسبثقبت اضائِ ًوبیٌس. 

ّط هطحلِ اظ هسبثقبت ثطای کویتِ زاٍضی هحطظ ضَز ٍ ًیع اگط  چٌبًچِ ترلف آییي ًبهِ ای زض-11-7

کویتِ زاٍضی زض ضفبیت ّط یک اظ ثٌسّبی آییي ًبهِ تطزیس ًوبیس اضائِ تَضیحبت سط گطٍُ تین العاهی است 

ٍ ثسیْی است کِ ضای ًْبیی یب کویتِ زاٍضی ذَاّس ثَز ّوچٌیي کلیِ افضبء تین ّب هیجبیست آهبزگی 

زاٍض هػبحجِ ضا زض سَاالت هغطح ضسُ خلت  ػبحجِ فلوی ٍ هْبضتی ضا زاضتِ ثبضٌس ٍ ًؾط الظم ضا خْت ه

 ًوبیٌس. 

  

 

 

 پیکط غَل ّبی حجبة

 

 چیع چِ زّس؟ هی ضکلی چٌیي ّب آى ثِ چیعی چِ. اًس کٌٌسُ هدصٍة ّب حجبة

 ضًگ آى آهسى ثَخَز هَخت چیعی چِ ضَز؟ هی ّب آى زٍام یب ضفتي ثیي اظ ثبفث

 کٌٌس؟ هی تغییط الگَّب ٍ ّب ضًگ ایي چطا ٍ ضَز هی حجبة ی پَستِ زض الگَّب ٍ ّب

 

 ًیبظ هَضز ٍسبیل

 

 گیطی اًساظُ قبضق ٍ پیوبًِ    

 ؽطفطَیی هبیـ    

 (کٌیس تْیِ زاضٍذبًِ اظ) گلیسیطیي    



 آة    

 لجبسی چَة    

  فوق کن تطت یک    

 

 

 آظهبیص ضطح

 هیلی 15) غصاذَضی قبضق یک ٍ ؽطفطَیی هبیـ( لیتط هیلی 160) پیوبًِ سِ یب زٍ

 تَلیس ثطای. کٌیس هرلَط آة( لیتط 3.8 حسٍز) گبلَى یک زض ضا گلیسیطیي( لیتط

 ثْتط ّفتِ یک) ضٍظ یک هست ثِ ضا هحلَل ایي تَاًیس هی تط زٍام ثب ّبی حجبة

 .ثگصاضیس ذَز حبل ثِ( است

 ًگْساضتي ثطای زستِ یک کِ کٌیس ذن حلقِ یک ثػَضت عَضی ضا لجبسی چَة

 ًقع ثی ّب حجبة تب ثبضس هسٍض حلقِ کٌیس سقی تَاًیس هی کِ آًدب تب. ثبضس زاضتِ

 .ثبضٌس

 ثػَضت تطت زض ضا حلقِ سپس. ثعًیس آى زض ضا حلقِ ٍ کطزُ پط هحلَل اظ ضا تطت

 حلقِ زض ثبیس حجبة اظ غطبئی. ثیبٍضیس ثیطٍى تطت اظ ضا آى ٍ کٌیس ذن فوَزی

. آیس ثَخَز فؾین حجبة یک تب زضآٍضیس حطکت ثِ َّا زض ضا حلقِ. ثبضس آهسُ ثَخَز

 ّبی خطیبى گیطًس؟ هی ذَز ثِ ضکلی چِ ، ضًَس هی خسا حلقِ اظ ّب حجبة ٍقتی

 ٍ ّب ضًگ ثِ کٌٌس؟ هی ایفب ّب حجبة حطکت زض ًقطی چِ ثبز ٍ َّا ّوطفتی

 .کٌیس ًگبُ ّب حجبة ضٍی الگَّبی

 

 



 هطبّسُ ضا ّبیی ًقص چِ. کٌیس ًگبُ آى ثِ الهپ ًَض زض ٍ ظزُ هحلَل زض ضا حلقِ

 کٌٌس؟ هی تغییط الگَّب ایي آیب کٌیس؟ هی

 

 است؟ ٍقَؿ حبل زض اتفبقی چِ

 آى اظ هبًـ(  ضَز هی ًبهیسُ سغحی کطص کِ)  آة ّبی هَلکَل هتقبثل ی خبشثِ

 کطص ؽطفطَیی هبیـ. آٍضز پسیس ًبظکی غطبء ثتَاى آة کطیسى ثب کِ ضَز هی

 .آیس ثَخَز ًبظک غطبء یک ضَز هی هَخت ٍ کبستِ ضا سغحی

 ثبلَى یک ّوبًٌس ضسُ، ایدبز ًبظک ی یِ ال کِ ضَز هی هَخت سغحی کطص

 گیطز، هی ثط زض کِ حدوی ثطای غبثًَی غطبء. ضَز کطیسُ زضٍى ثِ ضسُ، کطیسُ

 ثب ٍ است ضٌبٍض َّا زض حجبة ٍقتی. کٌس هی اذتیبض ضا هوکي هسبحت تطیي کن

 ّبی ضکل هیبى زض ظیطا. سبظز هی ضا کطُ یک ضکل ًساضز، توبسی ّیچ زیگط اضیبء

 یب ثبز. )زاضز ضا هسبحت تطیي کن کطُ گیطًس، هی ثط زض ضا ثطاثطی حدن کِ فضبیی

 (ظًس هی ّن ثِ ضا کطُ ضکل اضتقبش

 ٍخَز ثِ ًَض تساذل زلیل ثِ ، غبثَى حجبة یک زض گًَبگَى ّبی ضًگ ثب الگَّبی

 ضًَس، هی هٌقکس حجبة غطبء ثیطًٍی ٍ زضًٍی سغح اظ کِ ًَضی اهَاج. آیٌس هی

 سبظًسُ ثغَض( ًَض ضًگ زیگط، فجبضت ثِ)ًَض هَج عَل ٍ حجبة غطبء ضربهت ثِ ثستِ

 ضرین کبفی ی اًساظُ ثِ حجبة غطبء اگط هثبل فٌَاى ثِ. کٌٌس هی تساذل ٍیطاًگط یب

 هی ثیي اظ قطهع ضًگ کٌٌس، تساذل یکسیگط ثب ٍیطاًگط ثغَض قطهع ًَض اهَاج کِ ثبضس

 .ضسس هی ضوب چطن ثِ سجع ٍ آثی ضًگ فقظ ٍ ضٍز



 


