
         

 آهْصػ تختَ ًشد

 تختو نزد چیست؟ 

 خاًَ تؾکیل ؽذٍ داسد ّ ۲۴ هِشٍ عیاٍ سّی صهیي تاصی کَ اص ۱۵ هِشٍ عفیذ یا ۱۵تختَ ًشد ،تاصی دّ ًفشٍ ای اعت کَ دس اى ُش تاصیکي 

تایذ تش اعاط ػذد سّی تاط ّ لْاًیي هخقْؿ ایي تاصی اًِا سا تَ حشکت دس تیاّسد ّ دس پایاى تاصیکٌی کَ تتْاًذ صّدتش هِشٍ ُای خْد سا اص 

صیثایی ایي تاصی ، صدى یا کؾتي هِشٍ ُای حشیف ّ تغتي خاًَ ُا دس حیي تاصی اعت کَ خض تکٌیک . صهیي تاصی تشداسد ،تشًذٍ تاصی اعت

ُای تختَ ًشد تشای تشًذٍ ؽذى ُش تاصیکي تَ حغاب هی ایذ خیلی اص هشدم فکش هیکٌٌذ کَ چْى تاصی تختَ تش اعاط تاط اًدام هیؾْد 

یک تاصی ؽاًغی ّ تقادفی اعت اها تختَ ًشد ،تاصی ای اعت کَ دس اى ُن ؽاًظ ّ ُن هحاعثات ؽوا دخالت داسد ّ ُوچٌیي ؽوا 

تیضُْؽی ، هِاست . تایذ تتْاًیذ یک تاکتیک کلی سا تشای اًدام تاصی ،دس رٌُتاى تقْس کٌیذ ّ تش اعاط اى هِشُایتاى سا تَ حشکت دستیاّسیذ

تختَ ًشد یک تاصی خیلی اعاى ّ عشیغ اعت کَ ؽوا تا یادگیشی اى هیتْاًیذ ُن تَ . ّ اعتفادٍ تِتش اص تاط حشف اّل سا دس ایي تاصی هیضًذ

 فْست سّ دس سّ ّ ُن اص طشیك ایٌتشًت تا دّعتاى تاصی کٌیذ ّ لحظات خْؽی سا کٌاس اًِا تگزساًیذ

 بزای انجام باسی تخت نزد بو چو چیشی نیاس داریذ ؟

 صهیي تاصی -۱

  هِشٍ عفیذ۱۵هِشٍ عیاٍ ّ  ۱۵ -۲

 تاط -۳

 خام تاط یا تاط سیض -۴

 یا تاط دّتل (داّ)تاط دّ  -۵

 . اص خام تاط ّ تاط دّتل دس ایشاى اعتفادٍ کوتشی هیکٌٌذ اها دس کؾْسُای دیگش تؾتش سّاج داسد *

 :  چگٌنگی ضزًع باسی

تشای ؽشّع تاصی ُش دّ تاصیکي تاط هی اًذاصًذ ّ ُش کذام تاط تیؾتش ّ یا طثك تْافك تاط کوتشی سا اّسد ، هیتْاًذ سًگ هِش ُا ّ ًحٍْ ی 

 چیذى هِشٍ ُا سا اًتخاب کٌذ ّ ُوچٌیي ؽشّع کٌٌذٍ ی تاصی خْاُذ تْد

. ّخْد داسد کَ الثتَ ُش دّ ساٍ کاهال یکغاى اعت (تختَ ًشد)چیذى هِشٍ ُا تش سّی صهیي دّ ساٍ تشای چیذى هِشٍ ُا تش سّی صهیي تاصی 

ُواًطْس کَ دس تقْیش اّل هیثثٌیذ ؛ اگش ؽوا هِشٍ ی عفیذ سا اًتخاب کشدٍ تاؽیذ ، ًحٍْ ی حشکت ؽوا سّی صهیي تش خالف خِت ػمشتَ 

 . ُای عاػت خْاُذ تْد
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 چیذى هِشٍ ُای تخت ًشد

 . دس تقْیش دّم هِشٍ ُای عفیذ دس خِت ػمشتَ ُای عاػت حشکت خْاٌُذ کشد ّ حشیف کاهال دس خِت ػکظ ؽوا تاصی خْاُذ کشد

 
 ففحَ  ًشد

 :  ىذف باسی 

 ؽواسٍ گزاسی ؽذٍ اعت خوغ ۶ تا ۱تواهی هِشُای خْد سا دس صهیي خْد ، کَ دس تقْیش تاال اص  (حکن تاصی)ؽوا تایذ تا تْخَ تَ تاط 

 . تاصیکٌی کَ صّدتش هِشُایؼ سا اص صهیي تشداسد تشًذٍ تاصی اعت.کٌیذ ّ عپظ ؽشّع تَ تشداؽتي اًِا اص سّی صهیي تاصی کٌیذ 

 :  آمٌسش باسی

هِشٍ ۱۵ هِشٍ عیاٍ ّ ۱۵ خاًَ ّ ۲۴ خاًَ دس تاال داسدکَ خوؼا هیؾْد ۶خاًَ دس پاییي ّ ۶ایي تاصی تا یک تختَ دّ طشفَ کَ دس ُش طشف 

 خاًَ عوت ساعت ُش ؽخـ هیؾْد خاًَ افلی ۶.طشص لشاس گشفتي هِشٍ ُا سا دس ؽکل هیتْاًیذ تثیٌیذ . عفیذ ّ دّ تاط تاصی هیؾْد

 خاًَ گفتَ ۲۴پظ خاًَ تَ ُش یک اص . تشای ایٌکَ تا خاًَ ُای تکی لاطی ًؾْد. خاًَ هیگن هٌضل۶کَ هي اص ایي تَ تؼذ تَ هدوْع ایي 

حذف اص اًدام ایي تاصی ایي اعت کَ تا اًذاختي تاط ُا توام هِشٍ .خاًَ عوت ساعت ُش ؽخـ گفتَ هٌضل گفتَ هیؾْد۶هیؾْد ّ تَ 

خوغ کٌین ّ تؼذ اص ایٌکَ توام هِشٍ ُا دس هٌضل خْد خوغ ؽذًذ تا  ( خاًَ عوت ساعت تختَ ُش ًفش۶هدوْع  )ُا سا دس هٌضل خْد 

 .اًذاختي تاط هِشٍ ُا سا اص تاصی خاسج کٌین ُش کغی کَ صّد تش هِشٍ ُای خْد سا اص تاصی خاسج کٌذ تشًذٍ اعت

تَ ایي فْست کَ اگَ تشای .تشای ؽشّع تاصی ُش ؽخـ تاط هیاًذاصد ّ ُش کغی کَ ػذد تیؾتشی تذعت تیاسٍ تاصی سا ؽشّع هیکٌَ 

 تیاسٍ تاصی سا تاصکي هِشٍ عیاٍ ؽشّع هیکٌذ ّلی تایذ ۳ ّ تاصیکي هِشٍ عفیذ ۵تؼییي ًفش اّل تاط اًذاختَ ؽذ تاؽذ ّ تاصکي هِشٍ عیاٍ 

  تاصی سا ؽشّع کٌذ ّ اخاصٍ اًذاختي تاط دّتاسٍ سا تشای اّلیي حشکت خْد ًذاسد۳ ۵ّتا ُویي تاط ُا تاصی سا ؽشّع کٌذ یؼٌی تایذ تا تاط 

خاًَ ای کَ هِشٍ دس .ؽوا هیتْاًیذ ػذد ُای تذعت آهذٍ اص دّ تاط سا تا یک هِشٍ تاصی کٌیذ یا اًیکَ تا ُش تاط یک هِشٍ سا حشکت تذُیذ 

 هِشٍ دّتای اى دس ۱۰ هِشٍ خْد سا کَ خاسج اص هٌضل ُغت سا تَ هٌضل ّاسد کٌیذ کَ اص ایي ۱۰ؽوا تایذ توام .اى لشاس داسد ؽوشدٍ ًویؾْد

 هِشٍ تیؾتش خفت کشدى هِشٍ ُای ّساد ؽذٍ تَ ۵ هِشٍ اص اّل تاصی دس هٌضل اعت کَ کاس ایي ۵الصم تَ رکش اعت کَ .خاًَ حشیف لشاس داسد

 هٌضل اعت

 : تاص جفت

صهاًی کَ .اگش ؽوا تاط ُا سا تٌذاصیذ ّ ُش دّ تاط یک ػذد ظاُش ؽًْذ دس افطالذ هیگٌذ ؽوا خفت آّسدیذ هثال خفت دّ یا خفت ؽؼ

ّلی تیؾتش اعتفادٍ اص خفت حشکت .ؽوا خفت هیاّسیذ هیتْاًیذ ػذد تذعت آهذٍ سا چِاس تاس تاصی کٌیذ خْاٍ تا یک هِشٍ خْاٍ تا چٌذ هِشٍ

  هِشٍ تا ُن اعت۲ُن صهاى 

 : سدن ميزه تک 

ؽوا ُیدگاٍ ًثایذ هِش تک دس تاصی داؽتَ تاؽیذ اگش ؽوا هِشٍ تک دس تاصی داؽتَ تاؽیذ سلیة هیتْاًذ هِشٍ ؽوا سا تضًذّ تا صهاًی کَ 

یک هثال هیضًن ؽوا هِشٍ خْد سا تَ هٌضل خْد هیثشیذ ّ آى سا تک لشاس هیذُیذ ّ حشیف .هِشٍ خْسد سا ّاسد تاصی ًکٌیذ ًویتْاًیذ اداهَ تذُیذ

تا یکی اص دّ هِشٍ خْد کَ اص اّل تاصی دس خاًَ ؽوا لشاس داؽتَ هِشٍ ؽوا سا هیضًذ ؽوا حاال تایذ تاصی سا تا اًذاختي تاط ّ لشاس دادى هِشٍ 

ّلی تْخَ داؽتَ تاؽیذ کَ . تکاسیذ ۵یا ۲ هیاد ؽوا هیتْاًیذ هِشٍ خْد سا دس خا۲ّ۵ًَهثل تاط هی اًذاصیذ .دس خاًَ حشیف ؽشّع کٌیذ 
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هثال اگش (هٌظْس اص هِشٍ خفت دّ هِشٍ یا تیؾتش دس یک خاًَ اعت)حشیف ًثایذ دس ایي خاًَ ُا اص خْدػ هِشٍ خفت داؽتَ تاؽذ تاؽذ

خْد سا تا ۵ تکاسیذ ّتاط ۲ هِشٍ خفت ًذاسد ؽوا هدثْس ُغتیذ کَ هِشٍ خْد سا دس خاًَ ۲ هِشٍ خفت داسد ّ دس خاًَ ۵حشیف دس خاًَ 

 هِشٍ خفت داؽتَ تاؽذ ؽوا ًویتْاًیذ هِشٍ خْد سا ّاسد تاصی ۲ّ۵حاال اگش حشیف دس ُش دّ خاًَ.ُویي هِشٍ یا دیگش هِشٍ ُا تاصی کٌیذ 

تْ خَ داؽتَ تاؽیذ اگش تؾتش اص یک هِشٍ .کٌیذ دس ًتیدَ ًویتْاًیذ دیگش هِشٍ ُا سا ُن حشکت تذُیذ تشای ُویي ًْتت تَ حشیف هیشعذ

گاٍ هیؾْد کَ حشیف ُش ؽؼ .ُن حشیف اص ؽوا صدٍ تاؽذ اّل تایذ هِشٍ ُا سا ّاسد تاصی کٌیذ تؼذ دیگش هِشٍ ُای تاصی سا حشکت دُیذ

خاًَ خْد سا تا هِشٍ ُای خفت پش هیکٌذ ّ یک هِشٍ تک اص ؽوا هیضًذکَ دس ایي فْست ؽوا تا صهاًی کَ یکی اص خاًَ ُای حشیفتاى خالی 

 .ًؾْد ًویتْاًیذ تاط تیٌذاصیذ

 تیاسیذ ّ دس یکی اص ایي خاًَ ُا یا ُش دّ خاًَ حشیف هِشٍ تک داؽتَ ۶ّ ۲اگش ؽوا هِشٍ تیشّى اص تاصی داؽتَ تاؽیذ ّ تاط تیٌذاصیذ ّ هثال 

 .تاؽذ ؽوا هیتْاًیذ ُن هِشٍ خْد سا ّاسد تاصی کٌیذ ّ ُن هِشٍ تک حشیف سا تضًیذ

 حشیف خالی اص هِشٍ خفت یا داسای هِشٍ تک تاؽذ ؽوا ۲ تیاسیذ ّ خاًَ ۲اگش ؽوا یک هِش تیشّى اص تاصی داؽتَ تاؽیذ ّ هثال تاط خفت 

هیتْاًیذ تا یکی اص تاط خفت خْد هِشٍ خْد سا ّاسد تاصی کٌیذ ّ تا عَ تا تاط خفت خْد ُویي هِشٍ یا هِشٍ ُای دیگش سا تاصی کٌیذ حال 

اگش دّ هِشٍ تیشّى داؽتیذ هیتْاًیذ تا دّتاػ دّ هِشٍ خْد سا دس خاًَ دّ لشاس دُیذ ّ تا دّتای دیگؼ تاصی کٌیذ ّتشای عَ تا هِشٍ ًیض 

 ای تشای تاصی کشدى تالی ًوی۲ًَُْویي طْس اعت ّ تشای چِاستا هِشٍ دیگَ 

 : خارج کزدن ميزه اس باسی

حاال ًْتت تَ آى سعیذٍ اعت کَ هِشٍ ُای خْد .خوغ کشدیذ  (خاًَ تاالی عوت ساعت تختَ ۶)صهاًی کَ ؽوا توام هِشٍ ُا سا دس هٌضل 

سا اص تاصی خاسج کٌیذ ّتشای خاسج کشدى هِشٍ اص تاصی ؽوا تایذ تاط ُا سا تیٌذاصیذّتَ اػضای ُش ؽواسٍ تاط یک هِشٍ اص تاصی خاسج کٌیذ 

 ُیچ هِشٍ ای ًثْد ۵ّ۲ خاسج کٌیذ ّ اگش دس خاًَ ُای ۲ّ یک هِشٍ اص خاًَ ؽواسٍ ۵ تیاسیذ تایذ یک هِشٍ اص خاًَ ؽواسٍ ۵ّ۲هثال اگش ؽوا 

 تَ خاًَ یک تثشیذ ّ تشای تاط دّ یک هِشٍ اص خاًَ ۶ یک هِشٍ اص خاًَ ۵ سا تاصی کٌیذ هثال تشای تاط ۵ّ۲تایذ تا دیگش هِشٍ ُا ایي تاعِای 

 ُای دیگش تَ ػمة تثشیذ

اگش تاط اًذاختیذ ّ دس خاًَ هْسد ًظش ُیح هِشٍ ای ًثْد تا ؽشط ایٌکَ دس خاًَ ُای سّتشّػ ُن ُیچ هِشٍ ای ًثاؽذ ؽوا هیتْاًیذ :لاًْى 

 ایي هِشٍ سا اص ًضدیکتشیي خاًَ لثل اص ػذد تاط تشداسیذ

 تاؽذ ؽوا هی تْاًیذ دّ هِشٍ ۴ّ۶ خوغ اعت ّ ؽوا تاط هی اًذاصیذ اگش تاط ؽوا هثال ۱،۲،۳هثال توام هِشٍ ُای ؽوا دس خاًَ ُای 

  هِشٍ اص تاصی خاسج کٌیذ ّ تایذ ایي تاط سا تاصی کٌیذ۴ ؽوا هِشٍ تاؽذ ؽوا ًویتْاًیذ تا تاط ۵ خاسج کٌیذ اها اگش دس خاًَ ۳اص خاًَ 

 تیاسیذ دس فْستی کَ چِاس هِشٍ دس خْاًَ ۳هثال اگش خفت .حال اگش تاط خفت تیاسیذ ؽوا هیتْاًیذ چِاس هِشٍ اص خاًَ ػذد تاط خاسج کٌیذ

 تاؽذ ّ دس خاًَ ُای سّتشّیؼ ُن ُیچ هِشٍ ای ًثاؽذ ۳تاؽذ هیتْاًیذ ُش چِاس هِشٍ سا خاسج کٌیذ ّ اگش کوتش اص چِاس هِشٍ دس خاًَ ۳

 یک هِشٍ ّ دسخاًَ ُای سّتشّیؼ ُن ۳ تشداسیذ هثال اگش دس خاًَ ؽواسٍ ۲ سا اص خاًَ ۳ تالی هاًذٍ اص تاط خفت ۳ؽوا هیتْاًیذ تؼذاد تاط 

 ّ دّ ۲ یک هِشٍ اص خاًَ ۳ ُن یک هِشٍ ؽوا تایذ اّل یک هِشٍ اص خاًَ ۳ُیح هِشٍ ای ًثاؽذ ّ دس خاًَ دّ ُن یک هِشٍ تاؽذ ّ دس خاًَ 

 . خاسج کٌیذ۱هِشٍ ُن اص خاًَ 

 :مارص

هاسط کَ هي خیلی ػاؽمؾن ایي اعت کَ کَ ؽوا لثل اص ایٌکَ حشفیتاى تتْاًذ اّلیي هِشٍ خْد سا اص تاصی خاسج کٌذ توام هِشٍ ُایتاى سا 

 .اص تاصی خاسج کٌیذ یؼٌی صهاًی کَ ؽوا هِشٍ ُایتاى سا اص تاصی خاسج کشدٍ ایذحشیفتاى ُیح هِشٍ ای سا اص تاصی خاسج ًکشدٍ تاؽذ

  

 قٌانین ً حزکت ميزه ىا   

 ایا میطٌد باسیکنی تاص نزیشد ً اس نٌبت خٌد بگذرد ؟

ُش تاصیکي تایذ تاط تشیضد ّ حتوا هِشٍ ُایؼ سا حشکت تذُذ هگش ایٌکَ ، حشیف خاًَ ُایؼ سا تغتَ تاؽذ ّ تاصیکي لادس تَ حشکت . خیش 

 . دادى هِشٍ ًثاؽذ

 ایا میطٌد باسیکنی فقط یک تاص را باسی کنذ ؟

گاُی اّلات ؽوا هوکي اعت یک تاط سا .اگش اهکاى تاصی ُش دّ تاط تاؽذ ، تایذ تاصی کٌذ ،هگش اًکَ ُیچ ساُی ّخْد ًذاؽتَ تاؽذ 

ّلی . تاصی کٌیذ تَ طْسی کَ تاط دیگش ؽوا اص تیي تشّد ّ ؽوا تگْییذ هي دّعت ًذاسم تاط دیگش سا تاصی کٌن ّ ایي حشکت هي اعت 

 . دلت کٌیذ کَ ایٌطْس ًیغت ّاگش ؽوا اهکاى تاصی داؽتَ تاؽیذ ،تایذ ُش دّ تاط سا تاصی کٌیذ

 تَ ًوًَْ ُای صیش تْخَ کٌیذ

 

 

 
 لْاًیي حشکت هِشٍ ُای تختَ ًشد
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 تاصی کٌیذ ّ ۷ یا ۱۳ سا تْعط هِشٍ ُای خاًَ ۶ اّسدٍ تاؽیذ ، ًویتْاًیذ تاط ۴-۶دس تقْیش تاال اگش ؽوا هِشٍ ی عفیذ تاؽیذ ّ تاط 

  خاًَ تَ خلْ تیاّسیذ۶ سا ۲۴ساٍ دسعت ایي اعت کَ ؽوا هِشٍ ی خاًَ .  ًذاسم ۴تگْییذ 

 .  لشاس تذُیذ۱۴ تاصی کٌیذ ّ دس خاًَ ی ۴ّ عپظ ُواى سا 

 
 لْاًیي تختَ ًشد

 اّسدیذ ، ایٌطْس ۴-۶ّ اگش تاط . ّ یا دس ایي تقْیش اگش ؽوا هِشٍ عفیذ تاؽیذ ّ هؾغْل تشداؽتي هِشٍ ُای خْد دس اًتِای تاصی ُغتیذ  

 تاصی کٌیذ ّ ۶ سا تْعط هِشٍ ی خاًَ ۴ ًذاسم کَ تاصی کٌن ساٍ دسعت ایٌغت کَ تاط ۴ یک هِشٍ تشداسیذ ّ تگْییذ ۶ًیغت کَ اص خاًَ ی 

 .  تشداسیذ کَ ؽوا عَ هِشٍ گؾاد خْاُیذ داد ّلی ایي لاًْى تاصی اعت۵ سا اص خاًَ ۶تاط 

  

 
 لاًْى ُای تاصی تختَ ًشد

 لشاس داسد تاصی کٌیذ کَ دس ۲۴ اّسدٍ ایذ ؽوا فمط هیتْاًیذ یکی اص دّ تاط سا تْعط هِشٍ ای کَ دس خاًَ ۴-۶اگش ؽوا عفیذ تاؽیذ ّ تاط 

 .  لشاس دُیذ۱۸ایي حالت تایذ تاط تضسگتش سا فمط تاصی کٌیذ ّ هِشٍ سا دس خاًَ ی  

  

 ایا میتٌان ابتذا تاص کٌچک را باسی کزد ؟

دس لْاًیي ایشاًی تاصیکي حتوا تایذ اّل تاط تضسگ سا تاصی کٌذ اها دس لْاًیي تیي اللولی دس ؽشایط خاؿ کَ فمط یکی اص تاعِا سا هیتْاًیذ 

 . هیتْاًیذ حشکت تذیذ تایذ تاط تضسگ سا تاصی کٌیذ

 
 حشکت هِشٍ ُا تختَ ًشد

 خالی ًواًذ ّ دس تاط ُای تؼذی تَ ضشستاى ًثاؽذ ،ؽوا ۲ اّسدٍ تاؽیذ ،تشای ایٌکَ خاًَ ؽواسٍ ۴-۵اگش ؽوا عفیذ تاؽیذ ّ تاط 

 ۵ لشاس هی دُیذ ّ تاط ۲ سا چِاس خاًَ تَ خلْ هیثشیذ ّدس ۶هیتْاًیذ اتتذا تاط کْچک سا تاصی کشدٍ ،تَ ایي تشتیة کَ اّل هِشٍ ی ؽواسٍ 

  تش هیذاسیذ۳سا اص خاًَ 

  ميزه قزار داد؟۵ایا میتٌان در ىز خانو بیص اس 

ایي لاًْى فمط دس اًگلغتاى فشق داسد ّ طی اى ُش .طثك لْاًیي تیي الوللی ، ُش تاصیکي اصاد اعت کَ ُش تؼذاد هِشٍ دس ُش خاًَ لشاس دُذ 

 .  هِشٍ دس ُش خاًَ ًویتْاًذ تگزاسد۵تاصیکي تیؼ اص 

 : قانٌن سدن ميزه ی حزیف ً حزکت پض اس آن
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 لاًْى صدى هِشٍ ُای تخت ًشد

طثك لْاًیي هشعْم دس ایشاى ؽوا اخاصٍ ًذاسیذ تؼذ اص صدى هِشٍ ی حشیف ، هِشٍ تاى سا تش سّی دیگش هِشٍ ُایتاى لشاس تذُیذ ّ یا تَ ػثاستی 

 آّسدٍ کَ ًویتْاًذ هِشٍ حشیف سا تضًذ ّ تاال سّد ، اها دس کؾْسُای دیگش ایي ۲ – ۵دس تقْیش تاال هؾاُذٍ هیکٌیذ کَ عفیذ تاط . فشاس کٌیذ

 . لاًْى ّخْد ًذاسد
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