
 
 

 کبًتْر ؿْرت

طت ًکبت اؿْلی ایي  ای ثبػیذ یب حتوب ثَ طبلي سیجبیی ثزّیذ؛ کبفی ثزای دطتیبثی ثَ یک آرایغ سیجب، السم ًیظت حزفَ

طت کَ ثزای داػتي یک آرایغ سیجب ّ دلچظت ثبیذ  تزیي هْاردی یکی اس هِن تکٌیک کبًتْر ؿْرت .کبر را ثیبهْسیذ

 .ثیبهْسیذ

 چیظت؟ کبًتْر ؿْرت

کبًتْریٌگ کَ ثَ آى آرایغ تزهیوی ًیش گفتَ هیؼْد یکی اس تکٌیک ُبی آرایؼگزاى حزفَ ای ثزای فزم دادى ثَ 

دٍ هؼوْال اطتفبدٍ هیؼْد کَ ثبیذ دّ یب طَ ؿْرت ّ رفغ ػیْة ؿْرت اطت، ثزای کبًتْر کزدى ؿْرت اس کزم فؼز

درجَ تیزٍ تز اس رًگ پْطت ثبػذ اهب ثزای ُبیالیت ثبیذ دّ یب طَ درجَ رّػي تز ثبػذ. در یک تؼزیف طبدٍ هیتْاى 

 . گفت کبًتْر یؼٌی پْػبًذى ػیْة ؿْرت ّ ثزجظتَ کزدى ًمبط لْت آى

ایي تکٌیک ثب اطتفبدٍ اس لْاسم آرایؼی کَ کوی  .ػوبطتثزای ثُؼذدادى ثَ ؿْرت   ، تکٌیکیتکٌیک کبًتْر ؿْرت

ُبی سیزطبس کَ ثب ُذف  پْدرُب ّ کزم ػْد. ثزخالف کزم تز اس رًگ ّالؼی پْطت ػوبطت اًجبم هی تز یب رّػي تیزٍ

ػًْذ، تکٌیک کبًتْریٌگ ثَ هؼٌبی ایجبد طبیَ ّ رّػٌبیی رّی پْطت اطت تب  کزدى رًگ پْطت اطتفبدٍ هی دطت یک

 .ٍ ػوب ثُؼذ پیذا کٌذچِز

 

 ُبی هختلف رّع کبًتْر ؿْرت ثب فزم

 

ای گزد یب ؿْرتی کؼیذٍ  کبر ثزدٍ ثبػیذ کَ فالًی چِزٍ ػبیذ ػٌیذٍ یب خْدتبى در هکبلوبت هختلف ایي اؿطالح را ثَ

ثَ طبختبر  دارد. یکی اس ًکبت هِن ایي اطت کَ کبًتْریٌگ ثبیذ فزم طجیؼی ؿْرت ػوب را ثِجْد ثخؼذ. ُوچٌیي ثظتَ

 .هتفبّت خْاُذ ثْد ًحٍْ کبًتْر ؿْرتاطتخْاًی ّ ػکل ؿْرت ػوب، 

 ًکبت هِن در کبًتْریٌگ ثیضی ػکل

 

اطت. اگز ؿْرت ثیضی   ُب ًظجتب پِي ُظتٌذ ّ پیؼبًی آى  ػکل ثب ّجْد داػتي خظ فک گزد، کؼیذٍ ُبی ثیضی ؿْرت

ثَ آى تْجَ کٌیذ ایي اطت کَ کبًتْر ثبیذ ثبػث خْد ثبیذ  آهْسع کبًتْریٌگ ؿْرتداریذ، ًکتَ هِوی کَ در 

 .خـْؽ پیؼبًی ػْد. کبًتْر خْد را ثبیذ در کٌبر پیؼبًی ّ در اهتذاد خظ هْی خْد ثشًیذ کزدى طْل ؿْرت، ثَ کْتبٍ

کزدى طْل ؿْرت، کوی ُبیالیتز سیز چبًَ خْد ثشًیذ. اس کبًتْر سیز اطتخْاى گًَْ خْد ُن  ُوچٌیي ثزای هتؼبدل

تز ػْد؛ اهب رًگ کبًتْر را هالین ّ تبر ًگَ داریذ تب اس طٌگیٌی ثیغ اس حذ آرایغ خْد  ٍ کٌیذ تب کوی ثزجظتَاطتفبد

 .جلْگیزی کٌیذ

 کبًتْر ؿْرت للجی

 

تکٌیک  .کٌٌذ ػًْذ ّ ثَ طوت خظ فک اهتذاد پیذا هی دار هی تزی دارًذ؛ اهب ساّیَ ػکل، پیؼبًی پِي ُبی للجی ؿْرت

ؿْرت هثلثی  ثبیذ ثزای ثِجْد ػکل للت ثبػذ. ثزای ایي کبر، اس ُبیالیتز در اهتذاد پل ثیٌی ّ ثَللجی  کبًتْر ؿْرت

 .سیز چؼن خْد اطتفبدٍ کٌیذ
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ُبی خْد را کبًتْر کٌیذ ّ کوی رًگ  ُبی پیؼبًی ّ ػمیمَ تز اطت، کٌبرٍ ثزای ایجبد ایي تُْن کَ پیؼبًی ػوب ثبریک

تیش دارد، چبًَ  کَ ؿْرت ػوب اس لجل ساّیَ ّ یک چبًَ ًْک جبیی کٌیذ. اس آى تیزٍ ثَ هزکش، درطت سیز خظ هْ اضبفَ

 .را کبًتْر کٌیذ ّ ثبالی آى ُبیالیتز ثشًیذ

 کبًتْر ؿْرت گزد

 

کَ کزم پبیَ خْد  تزیي ًمطَ آى اطت. ثؼذ اس ایي تز ّ هتمبرى اطت ّ اطتخْاى گًَْ پِي ؿْرت گزد اس ًظز طْل کْتبٍ

کزدى  ُب ّ سًذٍ رّ، ایجبد طبیَ  ػْد. اس ایي تز ّ گزدتز ًوبیبى هی سًیذ، ؿْرت ثب خطْط ًزم را رّی ؿْرت هی

 .!تگزد اط آهْسع کبًتْریٌگ ؿْرتسّایبی آى، کلیذ اؿلی 

کَ  ُب ّ در اهتذاد خظ فک، ثذّى ایي ُب، سیز اطتخْاى گًَْ ُبی ثیزًّی پیؼبًی، در اهتذاد ػمیمَ کبًتْر را در اهتذاد لجَ

ؿْرت خْد   داػتي پیؼبًی ّ چبًَ، ظبُزی کؼیذٍ ثَ آى را تب چبًَ پبییي ثیبّریذ، اداهَ دُیذ. ُوچٌیي ثب رّػي ًگَ

 .دُیذ هی

 کبًتْر ؿْرت هظتطیلی ػکل

 

هؼخؾ ُظتٌذ.   ُبی فک در ایي هذل ؿْرت اس کٌبرٍ ػکل دارای چٌذ ساّیَ اطت ّ اطتخْاى ؿْرت هظتطیلی

 .ُب ثب یکذیگز ثزاثز اطت ُوچٌیي ػزف پیؼبًی ثب ػزف اطتخْاى فک ّ اطتخْاى گًَْ

ٌیذ تب ؿْرت ػکلی ثبػذ کَ ًمغ گًَْ را در ؿْرت خْد ثزجظتَ ک در ایي فزم ؿْرت ثبیذ ثَ تکٌیک کبًتْر ؿْرت

ُب ثبػذ. ثؼذ  ػکل افمی رّی گًَْ هظتطیلی ثبیذ ثب کؼیذى کبًتْر تیزٍ ثَ رّع کبًتْر ؿْرتثؼذ داػتَ ثبػذ. ُوچٌیي 

ُن ثبیذ لظوت ثبالیی پیؼبًی را کبًتْر کٌیذ تب فزم گزدتزی پیذا کٌذ. در ًِبیت ُن ثبالی لظوتی را کَ در گًَْ تیزٍ 

 .ُبیالت حجن دُیذایذ ثب کوی رًگ رّػي یب  کزدٍ

 کبًتْر ؿْرت چِبرگْع

 

ُب ّ خطْط فک ػوب سّایبی هؼخـی دارًذ کَ ػوال  ُب، گًَْ ػکل )هبًٌذ کتی ُلوش( داریذ، ػمیمَ اگز ؿْرت هزثؼی

 .ُب ّ گزدکزدى ؿْرت ػوبطت کزدى لجَ هزثؼی، ُذف ًزم تکٌیک کبًتْر ؿْرتاس هزکش ؿْرت فبؿلَ دارًذ. در 

طزف پیؼبًی، سیز اطتخْاى گًَْ، فک ّ چبًَ را کبًتْر کٌیذ. فزاهْع ًکٌیذ کَ ثبیذ سیز چؼوبى  ثزای ایي کبر ثبیذ دّ

 .خْد ّ درطت سیز لت پبییٌی را همذاری ُبیالیتز ثشًیذ تب ثَ افشایغ لذ ؿْرت ػوب کوک کٌذ

 آهْسع کبًتْر ؿْرت کؼیذٍ

 

تز اطت. ایي ًْع  کوی الغزتز، ثلٌذتز ّ ثبریک ػکل اطت؛ ثب ایي تفبّت کَ ؿْرت کؼیذٍ ثظیبر ػجیَ ثَ ؿْرت ثیضی

ُبی  تز اس فزم ثزای ایي فزم، کوی هتفبّت آهْسع کبًتْریٌگ ؿْرتؿْرت، ُیچ ساّیَ تیشی ًذارد ّ ثزای ُویي 

 .دیگز اطت

رّی ًظز ثزطذ. ثزای ایي کبر، کبًتْر تیزٍ را  تز ثَ ػکلی ثبػذ کَ فزم چِزٍ کْتبٍ کؼیذٍ ثبیذ ثَ رّع کبًتْر ؿْرت

کَ تْجَ  تز خْاُذ کزد. ثزای آى پِي فزم چِزٍ را کوی  ،چبًَ ّ هْاسی ثب خظ رّیغ هْ رّی پیؼبًی ثشًیذ. ایي تکٌیک

 .تز ػْد تز ػْد، سیز پلک خْد ُبیالیتز ثشًیذ تب چؼوتبى درػت ثَ چبًَ ّ پیؼبًی کن



 
 

 کبًتْر ؿْرت الوبطی ػکل

 

تز اطت، ؿْرت الوبطی  ، در حبلی کَ چبًَ ّ خظ هْی ػوب ثبریکتزیي لظوت ؿْرتتبى ثبػذ ُبی ػوب پِي اگز گًَْ

داریذ. کوی ُبیالیتز سیز چؼوبى خْد ثشًیذ ّ یک هثلث ّارًَّ ثکؼیذ. همذاری اس آى را ُن ثَ ّطظ پیؼبًی ّ ّطظ 

ّ آى را  ُن ثَ ایي ػکل اطت کَ ثبیذ کبًتْر را سیز اطتخْاى گًَْ خْد ثشًیذتکٌیک کبًتْر ؿْرت  .چبًَ خْد ثشًیذ

 .فمظ تب ًیوَ ؿْرت اداهَ دُیذ

 کبًتْر ؿْرت هثلث هؼکْص

 

تکٌیک  .رطذ، ؿْرت هثلثی هؼکْص داریذ ًظز هی تز ثَ داری داریذ کَ ثَ ًظجت چبًَ ػوب پِي اگز پیؼبًی ًظجتب ساّیَ

ُب ّ خظ فک ثوبلیذ. کبًتْر را ُن  هثلثی هؼکْص ثَ ایي ػکل اطت کَ همذاری ُبیالیتز را رّی ػمیمَ کبًتْر ؿْرت

 .ثَ پیؼبًی خْد در اهتذاد خظ هْ ّ ثَ چبًَ خْد ثشًیذ

 کبًتْر ؿْرت هثلثی ػکل

 

 .رت هثلثی داریذتز ّ گزدتز اس خظ فکتبى ثبػذ ّ تمزیجب ُیچ گًَْ اطتخْاًی هؼخؾ ًجبػذ، ؿْ تبى ثبریک اگز پیؼبًی

ُبی خْد ثشًیذ. کبًتْر را ثَ ُن خظ فک  هثلثی ثَ ایي ؿْرت اطت کَ همذاری ُبیالیتز ثَ ػمیمَ ًحٍْ کبًتْر ؿْرت

 .ُب ثشًیذ ّ سیز اطتخْاى گًَْ

 لْاسم کبًتْریٌگ ؿْرت 

ػْیذ. فزلی ًویکٌذ کَ ػوب لجل اس آًکَ ثَ طزاؽ هزاحل کبًتْر ؿْرت ثزّین ثِتز اطت ة لْاسم هْرد ًیبس کٌتْر آػٌب 

یک هیک آپ آرتیظت حزفَ ای ثبػیذ ّ یب ثزای اّلیي ثبس اطت کَ هیخْاُیذ کبًتْر ؿْرت را در هٌشل اهتحبى کٌیذ. 

ایي لْاسم اّلیَ ثزای کبًتْر ؿْرت ّاجت ُظتٌذ. توبم ایي هحـْالت را هیتْاًیذ اس فزّػگبٍ آرایؼی ّ ثِذاػتی 

 حٌبرا تِیَ کٌیذ.

  پزایوز

 کزم پْدر

 کبًظیلز

 ُبی کبًتْریٌگ پبلت

  پْدر یب پٌکیک

  ُبیالیتز

  طبیَ چؼن

 ُبی کبًتْریٌگ اعثز

 اطفٌج آرایؼی

 هزحلَ کلی ثزای کبًتْر ؿْرت ۷

تبى را دّچٌذاى  تْاًیذ سیجبیی طْر کبهل طی کٌیذ ّ للك آى را یبد ثگیزیذ، هی را ثَ آهْسع کبًتْریٌگ ؿْرتّلتی 

 .هزحلَ سیز را ثَ تزتیت رػبیت کٌیذ ۷لذر طخت ًیظت ّ فمظ السم اطت  کٌیذ. ایي کبر آى

 ْرت خْد را هؼخؾ کٌیذفزم ؿ    .۱
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رّ ثگیزیذ؛ در حبلی کَ هُْبیتبى را ثَ طوت  اگز هطوئي ًیظتیذ کَ ؿْرت ػوب چَ فزهی دارد، یک طلفی اس رّثَ

ایذ تب ثتْاًیذ ًوبی ّاضحی اس خطْط ؿْرتتبى داػتَ ثبػیذ. ثَ ثلٌذی ّ کْتبُی پیؼبًی، فزم اطتخْاى گًَْ  ػمت کؼیذٍ

کٌذ تب فزم ؿْرت خْد را  تزی ثیٌذاسیذ. طْل ّ ػزف ُز کذام ثَ ػوب کوک هی كّ خظ فک ّ چبًَ خْد ًگبٍ دلی

 .ػکل درطت پیبدٍ کٌیذ را ثَتکٌیک کبًتْر ؿْرت تؼییي ّ 

 ؿْرت خْد را آهبدٍ کٌیذ    .۲

کٌٌذٍ ثشًیذ تب آرایغ در پْطت خؼکتبى  هثل ُویؼَ، ثب هزالجت اس پْطت ػزّع کٌیذ. ؿْرت خْد را ثؼْییذ ّ هزطْة

کٌذ تب آرایغ ػوب هبًذگبری ثیؼتزی داػتَ  طت؛ اهب کوک هی اطتفبدٍ اس پزایوز اختیبری .ُب جوغ ًؼْد ّچزّک یب چیي

 .دطت کٌیذ تب ُزگًَْ لک را ثپْػبًذ رًگ طجیؼی یک پْدر یب کبًظیلز ثب تَ ثبػذ. پْطت را ثب کوی کزم

 کبًتْر کٌیذ    .۳

ثب تْجَ ثَ  .ُبی کبًتْر، یکی را اًتخبة ّ ًْاحی السم را تیزٍ کٌیذ رّعثَ ًْع فزم ؿْرت خْد، اس هیبى  ثب تْجَ 

درا یي هزحلَ اطتفبدٍ اس  هیتْاًیذ اس آى ثزای کبًتْر اطتفبدٍ کٌیذ.25طیف ُبی رًگی هْجْد در پبلت کبًتْر فْاّر 

 کبًظیلز ثظیبر ّاجت ّ حیبتی اطت.

 اس ُبیالیتز اطتفبدٍ کٌیذ    .۴

کٌذ  طْر طجیؼی هٌؼکض هی تز یب یک ُبیالیتز ثزای هٌبطمی اس ؿْرت ػوب کَ ًْر را ثَ رّػياس پْدر، کبًظیلز 

هیتْاًیذ اس پبلت  .ُب ّ اطتخْاى اثزّ اطتفبدٍ کٌیذ؛ هبًٌذ پیؼبًی، پل ثیٌی، ًْک ثیٌی، ثبالی اطتخْاى گًَْ، اطزاف چؼن

 ثزای ایي هٌظْر اطتفبدٍ کٌیذ. 25جذاة کبًتْر فْراّر

 ًَ ثشًیذرژگْ    .۵

ثَ آرایغ   هزحلَ هِن ّ اؿلی ًجبػذ، اهب تکٌیک کبًتْر ؿْرتتبى ػبیذ در  ُبی گًَْ اطتفبدٍ اس رژگًَْ رّی طیت

پبلت رژگًَْ  .ػٌْاى پلی ثیي هٌبطك رّػي ّ تیزٍ ػول کٌذ ًظز ثزطذ. ُوچٌیي ثَ تز ثَ کٌذ تب طجیؼی ػوب کوک هی

ثب پیگوٌت ػبلی ّ هبًذگبری هٌبطت یک اًتخبة ُْػوٌذاًَ ثزای  دارای تٌبژرًٌگی هٌبطت اًْاع پْطتِبرّلْػي 

 رژگًَْ اطت

 هحْکزدى خطْط را فزاهْع کٌیذ    .۶

ای ثزخْردار اطت. ثب اطتفبدٍ اس یک ثزص ثشرگ ّ کزکی یب اطفٌج  کزدى خطْط در ایي فزایٌذ اس اُویت ّیژٍ هحْ

 .تز ثبػذ ایذ، طجیؼی تب خطْطی کَ ایجبد کزدٍُبی خْد را هحْ کٌیذ  ُب ّ ُبیالیت آرایؼی، فبؿلَ طبیَ

 کزدى آرایغ هِن اطت فیکض    .۷

ّیژٍ اگز لـذ داریذ ثَ  کٌذ؛ ثَ ثزای یک پبیبى ػیزیي، پْدر یب اطپزی فیکض ثشًیذ. ایي کبر آرایغ ػوب را هبًذگبرتز هی

ثزای تثجیت کزدى آرایغ  .اة کٌذکزدى، آرایغ ػوب را خز تزطیذ ػزق یک هِوبًی در رّس گزم تبثظتبًی ثزّیذ ّ هی

. ُوچٌیي هیتْاًیذ اس اطپزی پْدر ثجت کٌٌذٍ را ثب اطتفبدٍ اس ثزاع رّی ؿْرت خْد ثشًیذ ّ آى را پخغ کٌیذ خْد،

 فیکض کٌٌذٍ آرایغ طزیتب ثزای ثجت کزدى آرایغ ّ کبًتْر خْد اطتفبدٍ کٌیذ

 ػکل اؿْلی تزفٌذُبی طالیی ّ تکٌیک کبًتْر ؿْرت ثَ

  ًظز ثزطذ؛ اهب ثب هوبرطت، ثَ ًتیجَ دلخْاٍ دطت  در اثتذا کوی تزطٌبک ثَ آهْسع کبًتْر ؿْرتاطت هوکي

 .کٌیذ پیذا هی

  ،ثزای اطتفبدٍ اس هحـْالت آرایؼی هزتجظ ثب کبًتْر اس ُز چیشی کَ ثیغ اس حذ ًبرًجی یب ثزاق اطت

 .خْدداری کٌیذ

 ایی ثزای کؼیذى یک خظ هظتمین اطتفبدٍ کٌیذ. اس گْػَ تْاًیذ اس یک ًْار کبغذ همْ ثزای کبًتْر ثیٌی، هی

 .ػکل ایجبد کٌیذ U داخلی اطتخْاى اثزّی خْد دّ خظ لزیٌَ ثَ طزفیي ثیٌی ثکؼیذ ّ در ًْک ثیٌی یک



 
 

 ُب ّ اثشار هٌبطت اطتفبدٍ کٌیذ تب ًتیجَ ًِبیی، دلخْاٍ ػوب ثبػذ اس ثزص. 

 َکٌیذ تب یک گزادیبى ػبلی ایجبد ػْد. ایي یک تـْر غلظ  رژگًَْ را ُویؼَ ثیي ُبیالیت ّ ثزًشر خْد اضبف

جبی ایي کبر، رژگًَْ را ثبالی ثزًشر ثشًیذ، فیذ کٌیذ  رایج اطت کَ ثبیذ رژگًَْ را هظتمیوب رّی ثزًشر سد. ثَ

 .ّ طپض ُبیالیتز را ثبالی رژگًَْ خْد ثشًیذ

 


