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یکی اظ تاظی ُا یا ؼپْضت ُای تؽیاض هؼوْل ز ضـغٌاى ـٌاّضی یا آتثاظی اؼت کَ زض فصل 

ضا  تاتؽتاى اکثطیت اطفال، ًْخْاًاى ّ خْاًاى تَ آى هفغْلیت زاضًس. ایي تاظی هصطّفیت پؽطاى

هاٍ تَ طْض کلی اطفال ّ خْاًاى ضّظهطٍ زض زاهي ؼاحل زضیا تا  تفکیل هی زُس. طی هست چِاض

آب ؼطّکاض زاضًس. آى ػسٍ یی کَ اظ ؼاحل زّضتط ُؽتٌس؛ زض حْض ُا ، آتفاضُا ّ خْیثاضُای 

تعضگ تَ آتثاظی هی پطزاظًس. تفاّتی کَ تاظی آى ُا تا زضیا زاضز ؛ آى اؼت کَ زض تؽتط زضیا ضیگ 

یازی ّخْز زاضز کَ ُوعهاى کؽاًی کَ زض آى آب ُای ید ّ ظالل ُای زضیایی یا ؼطهَ ضیگ ظ

تاظی هی کٌٌس ؛ احؽاغ ؼطزی ضا هی ًوایٌس کَ هْخْزیت ضیگِا ظهیٌۀ ذْب گطم کطزى تطای آى 

ُا اؼت. زض پِلْی حْض ُا ّ آتفاضُا اگط چَ ضیگ زضیایی ًیؽت ؛ هگط هْخْزیت ؼٌگ ُای 

یل هی ًوایس ّ ّؼیلۀ ذْتی تطای گطم کطزى تاظی کٌٌسٍ ُوْاض ّ ضخ تَ آفتاب ایي کوثْزی ضا تکو

 ُا اؼت.

 

زضیای پٌح کَ زض زاهي لطیَ خات ّ لفالق ُای ـغٌاى اذص هْلؼیت ًوْزٍ ، تِتطیي هحل آتثاظی ضا 

ؼالَ گی تَ ایي تاظی هی  6 -5تطای اطفال ّ خْاًاى آى هٌطمَ تفکیل هی زُس. کْزکاى اظ ؼي 

ُای هتفاّت زض ُط خای هحل آتثاظی ضا تفکیل هی زُس. ایي هحل ُا  پطزاظًس. ؼْاحل زضیا تا ػوك

تَ طْض ػوْم ـاذَ ُای کْچک زضیا زض زّام ؼاحل اؼت کَ اظ تسًۀ تعضگ آى خسا هی گطزز. ایي 

ـاذَ ُا هحیظ هؽاػسی تطای فطاگیطی ّ توطیي ـٌاّضی هیثاـس. زض هیاى اطفال هؼوْل ـسٍ کَ 

اض حاصل ًوْزٍ ، صطف تَ ؼاػت تیطی ّ تاظی زض آب ظطف یک ؼال آى ُا تا آب ؼطّ ک

پطزاذتَ ّ تَ ـٌاّضی ًوی پطزاظًس. زض ؼال زّم کَ اطفال تَ ؼي پٌح یا ـؿ ؼالَ گی هی ضؼٌس؛ 

 ـٌاّضی ضا فطاگطفتَ ّ توطیي هی ًوایٌس.

 

اطفال کْچک ضا تعضگتطُا یا خْاًاى ـٌاّضی هی آهْظاًٌس. طْضی کَ کْزکاى ضا تط تاالی زؼت 

تط ؼطح آب هی گیطًس ّ تاالی آًاى حطکات هٌظن زؼت ُا ّ پاُا ضا اخطا هی کٌٌس. تا گصـت  ُا

زّ ُفتَ ّلتی حطکات زؼت ُا ّ پاُا اًتظام یافت ؛ طفل ضا زض حالت زؼت ّ پا ظزى ّا هی  –یکی 

گصاضًس کَ ًرؽتیي لسهَ ُای آهْظؾ ـٌاّضی آى ُا آغاظ هی یاتس. هطاحل اّل تطای اطفال زـْاض 

توام هیفْز کَ تتْاًس هْاظًۀ ذْز ضا زض حطکاتؿ تطلطاض گیطز؛ هگط تؼستط حطکات هٌظن زؼت ُا 

ّ پاُای طفل اّ ضا تَ ـْق هی آّضز تا تیفتط توطیي ًوایس کَ ایي توطیي ُای هتساّم کْزکاى ضا 



ؽتاى ـٌاّضاى هاُطی هی ؼاظًس کَ اهْاج ذطّـاى آهْ ضا تَ تاظی تگیطًس ّ پػ اظ آى زض طْل تات

 ُا اظ تؽتط زضیا زّض ًوی ضًّس.

 

زض گصـتَ ُا توطیي ـٌاّضی تطای آهازٍ ـسى تَ کاضُای ضّظهطٍ تْز کَ کْزکاى تا آهْظؾ ایي 

هِاضت ًیاظهٌسی ُای ـاى ضا هطفْع هی ؼاذتٌس. تسیي هؼٌی کَ خٌگالت اًثٍْ تیسُای زضیایی ّ 

ّخْز زاـت ّ اطفالی کَ ـٌاّضی زضذت ُای ذاض ذاکؽتطی ضًگ زض هیاى ـاذَ ُای زضیای پٌح 

 هی تْاًؽتٌساظ ایي خٌگالت اؼتفازٍ هی تطزًس. اؼتفازٍ اظ آى ُا زض چٌس هْضز صْضت هی گطفت. 

اطفالی کَ اظ هیاى ـاذَ ُای زضیا هی گصـتٌس؛ اظ ـاذچَ ُای ذفکیسۀ زضذتاى ُیعم ضا خوؼآّضی 

حیْاًات ذْز ضا تطای چطاًسى تَ آى هی ًوْزًس ّ آى ضا تا ـٌاّضی تَ ؼاحل هی کفاًسًس ّ یا ُن 

خایی کَ ػلْفَ ظیازتطی هی زاـت ؛ هی تطزًس. ّ ًیع ػلْفَ ضا زضّ هی کطزًس ّ تطای حیْاًات 

ذْیؿ هی آّضزًس کَ ایي کاض ذْز ػاهل تفْیك ًْخْاًاى ّ خْاًاى هی ـس تا ـٌاّضی ضا آهْذتَ ّ 

 تیفتط توطیي کٌٌس.

 

تَ اثط تی تْخِی زّلت ّ هطزم ًاتْز ـسٍ ّ زضذتاى آى تَ لاتل شکط اؼت کَ اهطّظ ایي خٌگالت 

طْض کلی ضیفَ کي گطزیسٍ اؼت . زض ؼال ُای لثل کَ حاکویت زّلت هؽلظ تْز؛ ّظیفۀ لْهاًساًی 

ؼطحسی حطاؼت ّ حفاظت ؼطحس تْز کَ هطزم ضا اخاظۀ ؼْء اؼتفازٍ اظ آى خٌگالت ضا ًوی زازًس . 

زٍ ّ زض تطاتط ترطیة ؼاحۀ ذْیؿ تاثیط ظیازی زاـت. تا زضذتاى خٌگل ؼاحۀ ؼثع ضا تفکیل زا

لطغ ـسى زضذتاى هٌظطۀ ظیثای خٌگل ُای زضیای پٌح تَ تاز فٌا زازٍ ـسٍ ّ آى ضا چٌاى لچ ّ تطٌَُ 

 ؼاذت کَ چفن ُط تیٌٌسٍ ضا تَ گطیاى هی آّضز کَ تصْیط ظیط ـاُس هسػاؼت.

 احل زضیایؿ پٌحًوایی اظ خغطافیای لطیَ خات هطکعی ـغٌاى زض زّ ؼ

 



اکٌْى آب زضیا ایي ؼْاحل ضا ترطیة ًوْزٍ ّ فمظ خای ؼثع زضذتاى تَ هٌاطك ضیگ زضیایی تثسیل 

گفتَ کَ ُدْم آب تَ ؼْاحل زضیا زض زاهي ُای لطیَ خات ّ لفالق ُا تاػث ترطیثات هسُفی ـسٍ 

 تیي تطزٍ اؼت.کَ تطذی اظ لطیَ خات ضا صسهَ ظزٍ ّ ظهیي ُای کفت ّ تاؽ ُای هیٍْ ضا اظ 

 هطغاى ًوایی اظ لطیَ ترطیة ـسٍ زٍ

 

ـٌاّضی زض ـغٌاى تَ صْضت اًفطازی ّ زؼتَ خوؼی اطفال صْضت هی گیطز . یؼٌی ایٌکَ اگط یک 

طفل یا ًْخْاى تَ تٌِایی تاـس ؛ ـٌاّضی ضا توطیي هی کٌس ّ اگط چٌسیي ًفط تاـس ُن ؛ تَ آتثاظی 

ط هٌاطك کفْض ـکل هؽاتمتی ضا زاضز؛ زض ایي هٌطمَ چٌیي حالتی هی پطزاظًس . آتثاظی کَ زض ؼای

ّخْز ًساضز. ُیچگًَْ هؽاتمَ یی زض ـٌاّضی ًیؽت. ُطچٌس گاُی کَ چٌس خْاى هی ذْاٌُس اظ یک 

ـاذَ خطیاى تیع آب تگصضًس ؛ تَ ضلاتت هی پطزاظًس. ّ آى طْضی اؼت کَ اظ یک ططف ـاذَ 

ک اظ آى ًمطَ ذْز ضا تَ آب اًساذتَ ؛ تالؾ هی ّضظًس تا اظ زضیا ًمطَ یی ضا ًفاًی کطزٍ ؛ ُط ی

ططف زیگط ـاذَ زضیا تَ ًمطَ یی تیطّى ـًْس کَ اظ زیگطاى تاالتط تاـس. اظ ایٌکَ خطیاى آب تیع 

اؼت ؛ ـٌاّض ضا تَ ططف پاییي هی تطز . کؽاًی کَ هِاضت ّ تْاًایی تیفتط زاـتَ تاـٌس ؛ لازض 

 تَ ًمطۀ تاالتط تیطّى ـًْس. ُؽتٌس کَ زض ػثْض اظ زضیا

 

هیثاـس ّ آى طْضی اؼت  ـٌاّضی زض ایي هٌطمَ تیفتط تَ صْضت زؼتَ خوؼی تطای ؼاػت تیطی

کَ زضزّام ؼاحل زضیا ًماطی ّخْز زاضز کَ تطای آتثاظی اطفال هؽاػس تْزٍ ، تطای کؽاًی کَ ٌُْظ 

تَ ـٌاّضی تلسیت ًساضًس ؛ ذطط غطق ـسى ّخْز ًساضز. اطفال ّ ًْخْاًاى زض ایي ًماط خوغ هی 

ًکطزٍ ّ یا ٌُْظ  ـًْس ّ تَ تاظی هصطّف هی گطزًس. تؼسازی کَ زض ـٌاّضی هِاضت کؽة

هِاضت کوی زض ـٌاّضی زاضًس ؛ زض ًمطۀ هصکْض تالی هاًسٍ ّ تؼساز کؽاًی کَ هِاضت ّ تْاًایی 

ظیازتطی زاضًس؛ تَ ؼاحات تاالتط ؼاحل ضفتَ ّ اظ تلٌسی ُای لة ؼاحل ذْز ضا تَ آب اًساذتَ ّ تا 

ط اّلات ؼَ چِاض تاض خطیاى آب تَ آى ًمطَ تدوغ زیگطاى هی ضؼٌس. ایي کاض زض طْل ضّظ اکث



تکطاض هی گطزز. تطذی اّلات تؼسازی تا فاصلَ ُای زٍ زّاظزٍ کیلْ هتط تا خطیاى آب ـٌاّض کطزٍ 

 ًام هی گصاضًس کَ زض تصْیط زیسٍ هی ـْز.« آتی کطزى » ّ هی ضًّس. ایي ـٌاّضی ضا 

 صحٌَ یی اظ ـکل آتی کطزى ـٌاّضاى

 

 هرتلف توطیي هی کٌٌس ّ اظ آى خولَ اؼت:ـٌاّضی ضا ًْخْاًاى ّ خْاًاى تَ اـکال 

زؼتک: ایي ـکل ـٌاّضی طْضی اخطا هی گطزز کَ ـٌاّض ّلتی زض تیي آب ذْز ضا هی اًساظز  – 1

؛ تطای ػثْض اظ هیاى زضیا حطکات زؼت ّ پا ضا طْضی اًتظام هی زُس کَ تا حطکت زازى پاُا تَ 

زٍ ّلی تا زؼت ُا تط ؼطح آب هی کْتس. پیؿ هی ضّز . پاُا ضا تَ صْضت ػازی ّ هٌظن حطکت زا

زض حطکت اّل زؼت ضاؼت ضا تاال تطزٍ ّ تا آى تط ضّی ؼطد آب کْتیسٍ ّ تَ پیؿ هی ضّز کَ تؼس 

اظ آى پاُا ضا تاظ حطکت زازٍ ّ زؼت چپ ضا تاال تطزٍ ّ تاظ تط ضّی ؼطح آب هی کْتس کَ تکطاض 

لطاض گطفتي خؽن ـٌاّض زض ؼطح آب تا ایي حطکت ؼثة پیؿ ضفتي ـٌاّض زض تیي آب هی گطزز. 

حطکت زؼت صْضت هی گیطز . یؼٌی ایٌکَ تا اخطای یک زؼتک ظزى خؽن ـٌاّض تَ ؼطح آب هی 

آیس کَ ػوْهاً خؽن ـٌاّض اظ کوط تاال تیطّى ؼطح آب هی تاـس ّ ـٌاّض تا هِاضت هی تْاًس هؽیط 

 حطکت ّ ؼطػت آى ضا هؼیي کٌس.

ـکل ـٌاّضی زض ظتاى ـغٌاًی چیع زیگطی اؼت کَ زض ظتاى زضی  ـٌا کطزى: ُطچٌس ًام ایي – 2

هفِْم ـٌاکطزى ضا هی ضؼاًس. ّ آى طْضی اخطا هی گطزز کَ یک ـٌاّض ظهاًی هی ذْاُس ذْز ضا 

زض آب تیاًساظز؛ ُوعهاى حطکات هٌظن زؼتِا ّ پاُا ضا یکدا اخطا هی ًوایس. حطکات زؼت ُا اظ 

ی ُط زّ زؼت زض هحْضُای زّ زایطٍ حطکت هی کٌٌس. حطکت ظیط ؼیٌَ ـطّع گطزیسٍ ّ طْض ػاز

پاُا ًیع ایي طْض اخطا هی ـْز کَ تا کف پاُا ـٌاّض تَ آب ففاض زازٍ ّ تسى ذْیؿ ضا تَ پیؿ هی 

کفاًس. کؽاًی کَ ـٌاّضی ضا هی آهْظًس ، اظ ُویي ـکل زض اّایل توطیي م ًوایٌس ًّؽثت تَ اـکال 

 اؼت.زیگط آهْظؾ توطیي آى آؼاًتط 

غْطَ ظزى: یکی اظ اـکال ـٌاّضی غْطَ ظزى زض تیي آب اؼت . ایي ـکل آتثاظی صطف زض  – 3

آى خاُایی صْضت هی گیطز کَ ػوك آب ظیاز تْزٍ ّ خطیاى آب ؼطیغ ًثاـس. ُن چٌیي زض خای 

غْطَ ظزى ؼٌگ ُا هْخْز ًثاـس. ظیطا زض تیي زضیا ؼٌگ ُای کالًی زض اکثط ًماط ّخْز زاضًس کَ 



ػث تصازم ـٌاّض ّ ظذوی ـسى ّی  هی گطزز. زض ایي ـکل ـٌاّضی ًیع گاُی اّلات هؽاتمَ تا

صْضت هی گیطز. طْضی کَ چٌسیي ًفط ُوعهاى زض هحلی ایؽتازٍ ـسٍ ّ هٌتظط اػالى ـطّع 

هؽاتمَ هی ـًْس. ّلتی یک ًفط آغاظ هؽاتمَ ضا اػالى هی کٌس، ُوۀ ـطکت کٌٌسٍ ُا زض هیاى آب 

. تطًسٍ هؽاتمَ کؽی هی ـْز کَ زیطتط اظ زیگطاى اظ هاتیي آب ؼطؾ ضا تاال کٌس. غْطَ هی ظًٌس 

 طالت آّضزى زض هاتیي آب کاهیاتی هؽاتمَ زٌُسٍ ضا تضویي هی ًوایس.

آتثاظی تمَ یی: ایي ـکل ـٌاّضی ضا اظ ایي ضّ تمَ یی هی گْیٌس کَ ـٌاّض زض تیي آب حطکات  – 4

مَ هی تاـس. ّ آى طْضی اؼت کَ ـٌاّض زؼت ُا ّ پاُا ضا ضا اخطا هی ًوایسکَ ـثیَ حطکات ت

ُوعهاى حطکت زازٍ آب ضا تا زؼت ُا اظ پیؿ تَ ػمة کفیسٍ ّ تا پاُا ضطتَ یی تَ ػمة هی ظًس 

کَ ایي حطکتؿ تاػث ذیعؾ اّ تَ پیؿ هی ـْز. ایي ػول ضا تکطاض ًوْزٍ ّ تَ ـکل خؽت ظزى 

 تَ ـٌا هی پطزاظز.

: یکی اظ اـکال ـٌاّضی لطاض گطفتي ـٌاّض ترتَ تَ پفت تط ضّی ؼطح ـٌای ترتَ تَ پفت – 5

آب هی تاـس. ایي ـکل ـٌا ضا تَ طْض ػوْم خْاًاًی کَ هِاضت ظیازی زض ـٌاّضی زاضًس، اخطا 

هی کٌٌس. ّ آى طْضی اؼت کَ ـٌاّض ذْز ضا تط ؼطح آب لطاض زازٍ کَ ضخ تَ آؼواى ّ پفت تَ آب 

ای ذْز ضا خفت تا ُن گطفتَ ّ آى ُا ضا تیحطکت گصاـتَ ّ تا زؼت ُا تَ هی تاـس. زض ایي حالت پاُ

زاذل آب حطکات هٌظوی ضا اخطا هی ًوایس کَ ؼثة ًگِساـتي ّی تط ؼظح هی تاـس.اگط ایي ـکل 

آتثاظی ضا زض تاالی خطیاى آب اًدام تسُس ؛ خطیاى آب اّ ضا زض هؽیط حطکتؿ تا ذْز هی تطز ّ 

 ا کٌس؛ ـٌاّض خا تَ خا تسّى حطکت تالی هی هاًس.اگط زض آب ایؽتازٍ اخط

ؼید ایؽتازى زض آب: یکی زیگط اظ اـکال ـٌاّضی ؼید ایؽتازٍ ـسى زض هاتیي آب هی تاـس.  – 6

ایي ـکل آتثاظی ًیع هِاضت ظیازی هی ذْاُس کَ یک ـٌاّض تتْاًس زض هاتیي آب طْضی لطاض 

زٍ هؼلْم گطزز. آى ضا ـٌاّض طْضی اخطا کٌس کَ تا تگیطز کَ اظ کوط تاال ذاضج اظ آب تْزٍ ّ ایؽتا

پاُایؿ حطکت آُؽتَ ّ هٌظن ضا اخطا ًوْزٍ ّ زؼت ُا ضا تاال هی گیطز کَ زض حمیمت تْاظى اّ ضا 

 زض آب تطاتط هی ًوایس.

زؼتک تا پای: ـکی اظ ـٌاّضی اؼت کَ خْاًاى ّ ًْخْاًاى تطای ؼاػت تیطی تَ ضاٍ هی  - 7

ـکل تاظی هِاضت ّ تْاًایی ظیاز ـٌاّضی ضا ایداب هی کٌس. زؼتک تا پای ضا اًساظًس. خطای ایي 

طْضی اخطا هی ًوایٌس کَ ـٌاّض خؽن ذْیؿ ضا هْاظی ؼطح آب هی آّضز ّ ؼپػ تا زؼت ُا 

حطکت هٌظن ضا اًدام هی زُس. حطکت زؼت ُا اظ پیؿ تَ ػمة هی تاـس کَ ایي حطکت ػوْز تط 

ؽن ـٌاّض ضا ًگَ هی زاضز. ـٌاّض تا پاُا تط ضّی ؼطح آب ؼطح آب صْضت گطفتَ ّ هْاظًَ خ

هی ظًس ّ ُواى حطکت ضا اخطا هی ًوایس کَ زض ـکل زؼتک ـٌاّضی تا زؼت ُا اخطا هیٌوْز. 

تفاّت آى زض ایي اؼت کَ زؼتک ـٌاّض ضا تَ پیؿ هی تطز ّ زض آب ایؽتازٍ ّ زض خطیاى آب اخطا 

ّض ضا زض ًمطۀ ثاتت ًگِساـتَ ّ اگط آب زض خطیاى تاـس؛ ـسٍ هی تْاًؽت ؛ ّلی زؼتک تا پاُا ـٌا

 اخطای آى زـْاض هی تاـس.

 

 


