ضٌب آًالیي  :سبیت تخػػی آهَسش ضٌب

درثبرُ ضٌبی پزٍاًِ
ضٌبی پزٍاًِ دٍهیي ضٌب اس ًظز سزػت درثیي چْبرًَع ضٌبی اغلی هی ثبضذ .ایي ضٌب درسبل ّبی  1930اس تحَل ضٌبی
لَرثبغِ سٌتی ثَخَد آهذ  .در سبل 1956ایي ضٌب ثِ طَر رسوی ٍارد هسبثمبت الوپیه ضذ .اٍلیي هزحلِ تحَل ضٌبی لَرثبغِ
اثذاع هزحلِ خزٍج دست اس آة ثَد وِ ثطَر چطوگیزی سزػت ضٌبگز را اس طزیك وبّص ًیزٍّبی همبٍم  ،ثذٍى ًمع لَاًیي
ضٌبی آى سهبى ،افشایص داد.
ثالفبغلِ پس اس آى  ،ضیَُ پب سدى دلفیي وِ هبّی ثب َّش دریبّبست اثذاع ضذ ،وِ درآى ّز دٍ پب ثِ خبی حزوت در غفحِ
افمی درضٌبی لَرثبغِ در غفحِ ػوَدی ٍ ثِ طَر ّوشهبى حزوت هی وزدًذ وِ ایي رٍش  ،خَد سْن سیبدی در وست سزػت
ثیطتز ًسجت ثِ ضٌبی لَرثبغِ داضت.
ٍضؼیت ثذى

ٍضؼیت ثذى درضٌبی پزٍاًِ اس ثؼضی لحبظ ثِ وزال سیٌِ ضجبّت دارد ثب ایي تفبٍت وِ حزوت دست ّب ٍ پبّب ته ته اًدبم
ًوی ضًَذ ثلىِ ّز دٍ دست ثب ّن ٍ ّز دٍ پب ثب ّن حزوت را اًدبم هی دٌّذ.
ضٌب گز ثِ ضىن رٍی آة لزارهی گیزد ٍ سؼی هی وٌذ ًیزٍی همبٍم را ثب پبییي گزفتي سز ،ثبال ثزدى ًسجی پبّب  ،وبّص حزوت
ّبی ثذى ثِ سوت ثبال ٍ پبییي ػول وطص ٍ خزٍج اس آة را اًدبم هی دٌّذ ٍ وٌتزل حزوت ثذى درحیي اخزای ّز دٍ هزحلِ یب
ّز یه اس آًْب وبر هطىلی است  ،لذا ضٌبگز ثبیذ سؼی وٌذ ّوَارُ درطی یىذٍرُ وبهل حزوت  ،حبلت افمی ثذى خَد را حفع وٌذ.
حزوت ّوشهبى دٍ دست در ایي ضٌب ثزای ضٌبگز یه هشیت ًیش ثِ ّوزاُ دارد ٍ آى ایٌست وِ دیگز ٍی ًگزاى حبلت ػذم تؼبدل
یب چزخص پبی هخبلف ثِ خبطز حزوت دست هخبلف ًوی ثبضذ ٍ درًتیدِ ًیزٍی همبٍهبس ایي ًظز افشایص پیذا ًوی وٌذ.
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اٍلیي ثخص آهَسش  ،ػولىزد پب
پب سدى درایي ضٌب درػول ضجیِ پب سدى دروزال سیٌِ است  ،ثب ایي تفبٍت وِ درایي خب ّز دٍ پب ّوشهبى ثب ّن حزوت هی وٌٌذ،
ثٌبثز ایي تؼذاد ضزثِ ّبی پب درطی یىذٍر ضٌبی پزٍاًِ ثِ طَر ػوَهی اس وزال سیٌِ ووتز هی ثبضذ.
درحبلی وِ ثذى وطیذُ درسطح آة لزار دارد ،ثب سي لذری خبرج اس آة لزار هی گیزد .درایي حبلت پبّب ثستِ ٍ در حذٍد 30
سبًتی هتز در سیز آة استٌّ .گبم ثِ حزوت درآٍردى سبق پب ،ثبسي لذری ثِ داخل آة وطیذُ هی ضَد ،درّویي حبل ثِ دلیل
خن ضذى هفػل لگي خبغزُ  ،راى ًیش ووی ثِ داخل آة وطیذُ هی ضَد.
درایي هَلؼیت وف پب ثِ طزف سطح آة ثِ حزوت در هی آیذ وِ ًْبیتب " در لسوت پطت ساًَ ،درهفػل ساًَ ،ساٍیِ  90درخِ
ایدبد هی ضَد ،درچٌیي حبلتی خلَی سبق پب ٍ رٍی پب ثِ طزف پبییي ٍ ػمت  ،فطبر ثز آة ٍارد هی وٌین وِ درًتیدِ هٌدز ثِ
پیطزٍی ٍ ضٌبٍرضذى ضٌبگز در سطح آة هی ضَد.
ضىل سیز اختالف ثسیبرخشیی پبی ضٌبی دلفیي ( پزٍاًِ ) ًسجت ثِ وزال سیٌِ را خْت ّبی حزوت تٌِ  ،هیشاى خن ضذى هفػل
ّب ی راى  ،ساًَ ٍ هچ ّب د رضزثِ ثِ سوت پبییي را ًطبى هی دّذ.
دٍهیي ثخص  ،ػولىزد دست
حزت دست ّب در ضٌبی پزٍاًِ ( ّوبًٌذ ٍضؼیت ثذى ٍ ػولىزد پب) تب اًذاسُ سیبدی ثِ حزوت دست در ضٌبی وزال سیٌِ
ضجبّت دارد .چَى در ایي ضٌب ،هزحلِ وطص ٍ هزحلِ ثبسگطت ثِ حبلت اٍلیِ( حزوت دست در خبرج آة ) ثب ّز دٍ دست ٍ
ثطَر ّوشهبى اًدبم هی گیزد ،لذا پبرُ ای اس حزوت ّبی اسبسی دست ضزٍرتبً تغییز پیذا هی وٌذ.
هزحلِ وطص
در ایي هزحلِ ،دست ّب( وف دست ثِ پبییي ٍ ووی ثِ سوت خبرج) خلَتز اس حذ ضبًِ ٍ ووی دٍرتز اس هحَر طَلی ثذى ًسجت ثِ
ضبًِ ّب ٍارد آة هی ضًَذ ٍ .وف دست ّب دٍ ػالهت سئَال را در سیز آة تزسین هی وٌٌذ.
تزسین ػالهت سئَال در سیز آة ثِ ایي طزیك است وِ اثتذا دست ّب اس هحَر هیبًی ثذى فبغلِ هی گیزًذ ٍ پس اس ایٌىِ ثِ
اًذاسُ وبفی ثِ خبرج ثذى وطیذُ ضذًذ ثبسٍّب ثِ طزف داخل وطیذُ هی ضًَذ ٍ در ایي ٌّگبم است وِ آرًح ّب خن هی ضًَذ .
تَخِ داضتِ ثبضیذ وِ ّوبًٌذ ثبسٍّب  ،هچ ٍ دست پس اس ایٌىِ ثِ اًذاسُ وبفی ثِ خبرج وطیذُ ضذًذ ثِ طزف یىذیگز ًشدیه
هی ضًَذ ،ثطَری وِ ّز دٍ دست در حبلیىِ در خْت ػمت ٍ داخل ٍ ثِ سوت خط هیبًی ثذى وطیذُ هی ضًَذ اس سیز خط ضبًِ
ّب ػجَر وزدُ ٍ سزاًدبم ثِ سوت خبرج ٍ ثبال رفتِ تب حزوت را در حذٍد راى ّب ثِ پبیبى ثزسبًٌذ.
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ًیزٍّبی پیص ثزًذُ تَلیذ ضذُ در سهبًی وِ دست ّب ثِ طزف خط هیبًی ثذى حزوت هی وٌٌذ ،هؼوَالً ون است ٍ در ایي هزحلِ
ًیزٍی ثبال ثزًذُ ػبهل اغلی حزوت است .در حزوت دست ّب ثِ سوت ػمت هؼوَالً ًیزٍی وطص ثَخَد هی آیذ.
هزحلِ ثبسگطت ثِ حبلت اٍلیِ در پبیبى هزحلِ وطص ،دست ثِ غَرت هستمین ٍ وف دست ّب ثِ سوت داخل هی ثبضٌذ .پس
اس ایي ٍضؼیت ضٌبگز دست ّبی خَد را ثِ سوت خبرج هی چزخبًذ ٍ سپس آًْب را اس طزفیي ثِ سوت خلَ پزتبة هی وٌذ ثِ
طَری وِ ّوَارُ سؼی دارد دست ّب در ًشدیىی سطح آة ػول وٌٌذ ٍ ،در ّویي حبل آًْب را ثِ سوت ًمطِ ٍرٍد ثِ آة ّذایت
هی وٌذ.
ثبیذ تَخِ داضت وِ ٍ ،ضؼیت خویذُ آرًح ٍ ػول ثبال آٍردى آرًح در هزحلِ ثبسگطت ثِ حبلت اٍلیِ در ضٌبی وزال سیٌِ حذالل
ثِ دٍ دلیل در ضٌبی پزٍاًِ رػبیت ًوی ضَد:
 -1اس ًمطِ ًظز سبختبر آًبتَهیىی چزخص هفػل ضبًِ ثذٍى ّوزاّی چزخص ثذى غیز هوىي است .
 -2حفع تؼبدل دست ّب ثِ ٍسیلِ یىذیگز در حزوت ّوشهبى آًْب ثِ سوت خلَ ًیبس ثِ چٌیي حزوتی را ثزطزف هی سبسد.
توزیي ّبی آهَسضی
 -1در آثی وِ ػوك آى تب ووز هی ثبضذ خْص دلفیي هبًٌذی اًدبم هی دّین ٍ .در ایي ٌّگبم ّوشهبى ثب وطص دست ّب ضزثِ
پبی پزٍاًِ ًیش سدُ هی ضَد( ساًَّب خن ٍ ضزٍع حزوت پب اس ووز).

 -2تىزار توزیي ضوبرُ یه ثب ایي تفبٍت وِ ثِ هحض ایٌىِ ضبًِ ّب ٍ سز ،اس آة خبرج ضذًذ ثالفبغلِ دست ّب ثِ خلَ ،در
داخل آة فزٍ هی رًٍذ ٍ در ایي سهبى ًیش غَرت هدذداً در رٍی آة لزار هی گیزد.
 -3وبرآهَس ضٌبگز در حبلی وِ ػوك آة تب ووز ثبضذ ،خن ضذُ ٍ حزوت دست پزٍاًِ را اًدبم هی دّذ.
 -4توزیي دست ضٌبی پزٍاًِ ّوزاُ ثب پبی وزال سیٌِ.
ًىتِ ای ثب اّویت
تَخِ :اًذاختي دست ثِ خلَ فمط در یه لحظِ وَتبُ است وِ ًیزٍی ٍاردُ دست ّب را ثِ سوت خلَ پزتبة هی ًوبیذ ،ثزای ایٌىِ
ضٌبگز چٌیي ػولی را اًدبم دّذ ثِ اٍ هی گَیین پس اس ضزٍع پزتبة ثبیستی دست ّبیت در هَلغ ٍرٍد ثِ آة ضل ٍ راحت
ثبضذ.
اگز دلت وزدُ ثبضیذ هتَخِ هی ضَیذ وِ وف دست در اثتذای خزٍج هتوبیل ثِ ثبال ثزدُ در طَل طی هسیز هتوبیل ثِ خبرج هی
گزددً .مص خٌجص پذیزثَدى هفػل ضبًِ در چٌیي حزوتی ثِ خَثی ًوبیبى هی ضَد ٍ ثِ ّویي دلیل است وِ هسئلِ خٌجص
پذیزی ( ثخػَظ هفػل ضبًِ) ٍ وطص ػضالت ثسیبر ثب اّویت است.
حزوت دست ّب وِ یه دایزُ یب سیىلی را طی هی وٌذ ثبیستی ثطَر پیَستِ ٍ آٌّگ غحیح ثبضذ ٍ در ّیچ خب لطغ ًطَد ٍ حتی
ثؼضی هَالغ آٌّگص هتغییز ًٌوبیذ .ثِ طَر هثبل :در هَلغ ٍرٍد دست ثِ آة اگز حزوت دست تَسط ضٌبگز وٌذ ضَد ٍلفِ ایی
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در ول حزوت ثَخَد آیذ ثبػث فزٍافتبدى ثذى در آة هی ضَد ٍ ایي یىی اس اضتجبُ ّبی هتذاٍل ضٌبگزّبی هجتذی پزٍاًِ رٍ هی
ثبضذ .یب ایٌىِ ٍلتی دست ّب اس خبرج ثِ آة ثزخَرد هی ًوبیٌذ ثبیذ تَسط ّوبى آة وٌتزل ضًَذ ًِ ایٌىِ ضٌبگز ثِ ػضالتص
ٍرٍد دست ثِ آة را وٌتزل ًوبیذ.
ثزای ایٌىِ پبی دلفیي خَة سدُ ضَد ،وبر آهَس ضٌبگز حتوبً ثبیستی ثزای ثَخَد آٍردى هَج اثتذا اس دست ّبیص وِ در خلَ هی
ثبضذ حزوت( ػول ٍ ػىس الؼول) را فزاهَش ًىٌذ یؼٌی اٍل دست ّب ثؼذ سز ،ثؼذ ثبسي ٍ در هزحلِ آخز پبّب هَج را ثَخَد
هی آٍرًذ.
ثخص سَم :آهَسش اخزای ولیِ حزوبت دست ٍ پب ٍ تٌفس
ثب ٍخَد ایٌىِ ثلٌذ وزدى سز اس رٍی آة هَخت افشایص ًیزٍی همبٍم هیگزدد ٍ در ًتیدِ ثز رٍی سزػت ضٌبگز اثز هی گذارد،
لیىي یه ضٌبگز خَة هی تَاًذ ثب تٌظین سهبى هٌبست ًفس گیزی ،ایي اثز هٌفی را ثِ حذالل ثزسبًذ.
ثذیي هٌظَرً ،خست ضٌبگز سؼی هی وٌذ تؼذاد ًفس گیزی ّبی خَد را ثزاسبس ًیبس فیشیَلَصیىی خَد ثِ حذالل ثزسبًذ ،غبلجبً
در ضٌبّبی سزػتی ،ضٌبگز در ّز دٍ یب سِ دٍر وبهل حزوت دست یه ًفس گیزی ٍ در ضٌبی استمبهتی در ّز یه یب دٍ دٍر
وبهل حزوت دست یه ثبر ًفس گیزی هی وٌذ.
سپس ٍی سؼی هی وٌذ ثب تظویي حزوبت ،سز خَد را سهبًی ثبال ثیبٍرد وِ ّوشهبى ثب اخزای هَفمیت آهیشػول ًفس گیزی  ،در
حذالل فبغلِ هوىي ًسجت ثِ سطح آة لزار گیزد .خْت رسیذى ثِ ایي ّذف ،سز ثبیذ سهبًی ثبال ثیبیذ وِ ًیوی اس هزحلِ
وطص اًدبم ضذُ ثبضذ ٍ ضبًِ ّب ثب اخزای حزوت دست ّب ٍ ّوشهبى ثب اًدبم ضزثِ دٍم پبّب ثِ ثبال وطیذُ ضذُ ٍ دّبى اس آة
خبرج گزدد.
ّز گًَِ حزوت اضبفی ًبضی اس ثبال وطیذى سز ،هَخت فزٍ رفتي پبّب در آة ٍ ایدبد ًیزٍی همبٍم خَاّذ ضذ .ثب اًدبم ایي
ػول ،ضٌبگز َّا را ثذرٍى هدبری تٌفسی خَد فزستبدُ ٍ ثی درًگ سز را ثیي دٍ دست ثِ درٍى آة فزٍ هی ثزد ،در ّویي
سهبى است وِ دست ّب ثب تبة دادى( پزتبة وزدى) اس خط هیبًی ضبًِ ّب درَّا گذضتِ ٍثزای ٍرٍد ثِ آة ثِ سوت خلَ
فزستبدُ هی ضًَذ.

ثِ طَر ولی ثب ّز حزوت دست در ضٌبی پزٍاًِ دٍثبر پبی پزٍاًِ سدُ هی ضَد .اٍلیي حزوت پب ثِ سوت پبییي ٍػمت هَلؼی
اًدبم هی ضَد وِ وف دست ّب اس رٍی آة ثِ داخل آة فزٍرفتِ ٍ آة را ثِ طزفیي هی وطذ ٍ دٍهیي حزوت پب ًیش ٌّگبهی
غَرت هی گیزد وِ دست ّب در هزحلِ فطبر لزار داضتِ ٍ ثِ طزف یىذیگز ًشدیه هی ضًَذ ٍ در ٍالغ حزوت ٌّگبهی ضزٍع
هی ضَد وِ هزحلِ فطبر رٍ ثِ اتوبم ثَدُ ٍ وف دست ّب اس ًبحیِ ووز ثِ سوت ػمت ثذى در حبل حزوت هی ثبضٌذ .تَخِ داضتِ
ثبضیذ پبی اٍل در ضٌبی پزٍاًِ ثزای راًذى ثذى ثِ خلَ ٍ پبی دٍم غزفبً خْت ًگْذاری ٍ تىیِ ثذى رٍی آة ًمص هْوی را ایفب
هی ًوبیٌذ .ثِ هحض ٍرٍد دست ّب در آة ،ػول ثبسدم ضزٍع هی ضَد ٍ ٌّگبهی وِ دست ّب هدذداً اس ًشدیه ثبسي آة را تزن
هی وٌٌذ سز ثِ ػمت وطیذُ ضذُ ٍ در ایي هزحلِ وِ دم غَرت هی گیزد.
ًىبت لبثل تَخِ در ًفس گیزی
سز درست در لحظِ ای ٍارد آة هی گزدد وِ دست ّب در حبل پزتبة ثِ خلَ ثبضٌذ  .ایي اهز ًِ تٌْب ثِ ثبلی هبًذى ثذى در حبلت
افمی ووه هی وٌذ ،ثلىِ ثبػث هی ضَد وِ ضٌبگز ثتَاًذ دست ّبی خَد را ثِ ثبال وطیذُ ٍ در حزوت پزتبة ثِ خلَ راحت تز
ػول وٌٌذ.
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لحظِ ًفس گیزی
ایي لحظِ درست در سهبًی است وِ دست ّب در حبل ٍارد آٍردى فطبر ثِ طزف راى ّب ثَدُ ٍ چبًِ درٍى آة لزار دارد ٍ
هزحلِ پبیبًی آى سهبًیست وِ دست ّب اس آرًح ثِ ثبال وطیذُ ضذُ اًذ.
استبرت پزٍاًِ
استبرت پزٍاًِ ،ضجیِ ثِ استبرت وزال سیٌِ است.
ثزگطت پزٍاًِ
در ثزگطت ضٌبی پزٍاًِ ًیش ثِ هبًٌذ ضٌبی لَرثبغِ ثبیستی ّز دٍ دست در یه سهبى ٍ در یه سطح ثب دیَارُ استخز توبس
پیذا ًوبیٌذ .تَخِ داضتِ ثبضیذ وِ ّز دٍ دست ّوشهبى ٍ در یه دیَار استخز را لوس ًوبیٌذ ،در ضوي ضبًِ ّب ًیش در غفحِ
افمی لزار داضتِ ثبضٌذٍ .لتی وِ لوس وزدى دیَار تَسط ّز دٍ دست ثِ طَر غحیح غَرت گزفت ،هسبثمِ دٌّذُ ثِ ّز
رٍضی وِ خَاست هی تَاًذ هبثمی ثزگطت خَد را اًدبم دّذ.
توزیٌبت آهَسضی
 -1چْبر یب پٌح دست وزال سیٌِ ثب یه پبی پزٍاًِ -تَخِ داضتِ ثبضیذ وِ ّوزاُ ثب ّز ًین ستزٍن اس وزال سیٌِ ،یه ثبر دم
ٍ یه ثبر ثبسدم غَرت گیزد.
 -2اخزای ولیِ حزوبت ضٌبی پزٍاًِ -تَخِ داضتِ ثبضیذ وِ ایي توزیي را اثتذا در هسبفت وَتبُ ثِ طَل هثبل  5-8هتز اًدبم
دّیذ ٍ سپس ثِ تذریح ثز ثؼذ هسبفت افشٍدُ ضَد.
 -3اخزای ولیِ حزوبت ضٌبی پزٍاًِ ثب تبویذ ثز ػول تٌفس ثذیي هؼٌی وِ ثب ّز دست پزٍاًِ ،یه ثبر ػول دم ٍ ثبسدم غَرت
گیزد.
هزاحل هختلف وطص دست ّب ،ضزثِ ّبی پب ٍ َّاگیزی در ضٌبی پزٍاًِ
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اضتجبُّبی رایح ٍ رٍش غحیح آى
اضتجبُ  :چٌبًچِ پب ٍ سبق پب ثیص اس اًذاسُ اس آة خبرج ضًَذ.
غحیح :ثبسي ٍ ساًَ ثبیذ در داخل آة ثبضٌذ تب ثذیي ٍسیلِ خویذگی ووی در ًبحیِ هفػل تْیگبّی ایدبد ضَد.
اضتجبُ :ثبسي ثب ساًَّبی وبهالً وطیذُ ثِ طزف پبییي ٍ ثبال حزوت وٌذ ٍ ًطیوٌگبُ ثیص اس حذ اس آة خبرج ضَد.
غحیح :سهبًی وِ ثبسي در سیز آة است ساًَ ثبیذ در ػوك ثیطتزی اس آة لزار داضتِ ثبضذ در ٌّگبم ٍارد وزدى ضزثِ تَسط
سبق ٍ رٍی پب ثز آة ثبسي لذری هتوبیل ثِ طزف سطح آة خَاّذ ثَد.
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