
 متن زیر نوشته استاد بارکوفسکی است

 

  : اػذاد اػجبة اًگيض فيجَ ًبچي

 

دس دًيب ّوَاسُ ًظن ٍ قبػذُ ٍجَد داسد كِ اًسبى يب آى سا كطف كشدُ ٍ يب ٌَّص كطف ًكشدُ است. 

 . قبػذُ ٍالگَ ثش خَسداس ّستٌذ -توبم اهَس كِ تكشاسي ّستٌذ ٍ يب ًيستٌذ ) ثِ ظبّش( اص ًظن

 

 . فيجَ ًبچي داًطوٌذ ايتبليبيي هكتطف سشي ثَد كِ ثِ ًبم خَد اٍ ثجت ضذلئَ ًبسد 

 : ايي اػذاد

 ….-43-12-24-8-5-4-1-2-2 

 . اسبس ايي سشي آى است كِ جوغ ّش دٍ ػذد ػذد ثؼذي سا هي سبصد

 

 : كبسثشد

 

جوؼيت ٍقتي اص صاد ٍ ٍلذ خشگَضْب دس يك هٌطقِ آهبسگيشي كشدًذ ثب كوبل تؼجت ديذًذ كِ سضذ - 

 . اص سشي اػذاد فيجَ ًبچي تجؼيت هي كٌذ

 . تؼذاد ثشگْبي گل كلن اص ايي سشي پيشٍي هي كٌذ- 

 . تؼذاد ثشگْبي دسختبى اص ايي سشي تجؼيت هي كٌذ- 

 . ًسجت اػضبي ثذى هب اًسبًْب ًسجت ثِ كل ثذى هب اص ايي سشي تجؼيت هي كٌذ- 

 -ٍ .... 

 

 ٍ پيچ ثِ كٌَى تب كِ پشسيذم جبدُ –كِ دس صهيٌِ سذ سبصي يك ًكتِ جبلت ديگش ايي كِ اص دٍستي 

  اي؟؟؟ كشدُ دقت ّب خبًِ سٍد خن

  گفت : ًِ

 

گفتن : صهبًي كِ سٍدخبًِ ّب ثؼذ اص پيص سٍي هي پيچٌذ ٍ هٌحشف هي ضًَذ ٍ ثؼذ دٍثبسُ اداهِ هي 
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  . دٌّذ

  گفتن : هي داًي اص كجب هيپيجٌذ ؟؟؟

 

 دس صذ هقذاس پيطشٍي.؟؟؟ ٍ اگش اص 48.1دس صذ يب اص  55دسصذ يب اص  68.8دسصذ يب اص  81.8گفتن : اص

 ... 

 

  !!! گفت : تحقيق هي كٌذ. ٍ دٍ ّفتِ ثؼذ صًگ صد ٍ گفت: دقيقب !!! ػجت هَضَع جبلجي

 

 . ًسجت ّبي ثيبى ضذُ اص ًسجتْبي فيجَ هي ثبضذ

 . آسي خذاًٍذ هتؼبل دًيب سا ثش اسبس ًظن آفشيذُ

 

 : س هي پشداصينحبال ثِ ثَس

 

ثَسس سا هب اًسبًْب هي سبصين. سفتبس هب دس حشكت سْبم تبثيش گزاس است. خشد يب ثي خشدي سجت ثبال 

 . پبييي ضذى قيوت سْبم هي ضَد -

 . ٍ هب ثذٍى ايٌكِ ثذاًين سفتبسي سا سجت هي ضَين كِ پطت آى ًظوي است

 

 هٌْذس –كالسْبي داًطگبُ ، ثغل دست دكتش يبدم هي آيذ صهبًي دستبالسحبفظ ثؼذ اص فبسؽ ضذى اص 

  ( 64 سبل)  گشفتن هي چيض ثسيبس آًْب اص ًطستن هي ثبصًطستِ ٍ پيش ّبي

 . اهشٍص اص آى افشاد ّيچ اثشي ًيست. چَى ايٌتشًت كبسّب سا آسبى كشدُ است

 

 325بييي تش دٍثبسُ يبدم اص دكتش جَاًوشد پشسيذم دكتش ايي سْن سا ثخشم. گفت : ًِ . صٍدُ. ثگزاس ثيبد پ

 !!!. سٍ ديذ ثِ فكش خشيذ ثبش 315سٍ ثجيٌِ ٍ ثؼذ اص ايٌكِ 

 

 . ايي ّوبى هؼٌي كف دٍثل ثَد كِ دكتش دس رّي داضت. ٍلي ًوي داًست كِ كف دٍثل چيست

 

 . ثِ ػجبست سبدتش هب اًسبًْب سفتبسي داسين كِ ّوَاسُ داساي يك سشي اصَل ٍ قبػذُ است
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 . ًذ. الگَ ّب ثبسّب تكشاس هي ضًَذ . فقظ ثبيذ دقيق ضذ ٍ تطخيص دادسًٍذ ّب تكشاس هي ضَ

 

سبل است كِ هبهب هي ثبضذ. صهبًي كِ ثِ يك خبًن ثبسداس ًگبُ هي كٌذ هي  35هبدسثضسگ هي ثيص اص 

  ... گَيذ : خبًن ضوب دختش ثِ دًيب هي آٍسيذ. صيبد ّن ًوك هي خَسي.!!! ٍ

 

 . ًِ هي فْوذ. ٍلي اٍ اص تكشا س سًٍذّب هي فْوذهي آى صهبًْب ًوي داًستن اٍ چگَ

 

خبًوي كِ دست ٍ پبيص ٍسم داضتِ ًوك صيبد هي خَسد.!!! ػذم تغييشفشم صَست خبًن ثبسداس ًيض ًطبى 

 ... اص فشصًذ دختش داسد.!!! دس حبليكِ فشصًذ پسش سجت تَسم صَست خبًن هي ضَد . ٍ

 

 . س رّي ايٌچٌيي تحليل داضتهبدس ثضسگ هي اص تكشاس سًٍذّب ٍ حفظ آًْب د

 

 !!!. پس سًٍذّب تكشاس هي ضَد

 

حبال كِ ايوبى آٍسديذ كِ هي ضَد پيص ثيٌي كشد ثِ ايي ًكتِ تَجِ كٌيذ كِ هب اًسبًْب سجت سبص 

 . حشكت سْبم ثِ سوت پبييي هي ضَين ٍ يب سجت صؼَد ٍ يب خٌثي ضذى يك سْن دس يك ثبصُ قيوت

 

 : سطَح هْن فيجَ

 

 . دس صذ اص يك سضذ يب ًضٍل14.8 – 48.1 – 55 – 82.8 – 68.8 

 

سسيذُ است. الجتِ يك ضشة  155تَهبى ثِ تَهبى 255حبال فشض كٌيذ كِ يك سْن اص قيوت اص 

 . ًشسيذُ است. ثلكِ ثب ًَسبى هٌبست سسيذُ است

 

هيضاى سضذ ثش حبال دس حبل كبّص ّستين هي خَاّين ثجيٌين اٍليل سطح حوبيتي اص چِ ًسجتي اص 

 . خَسداس است

 

  دس صذ است. يؼٌي سْن كجب هوكي است ثبيستذ؟؟؟ 68.8اٍليي سطح 
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  تَهبى155  *68.8 =256.1 

تَهبى است. سطَح ثؼذي ّن اص  256.1ثِ ػجبست سبدُ تش اٍليي جبييكِ سْن هوكي است تَقف كٌذ 

 . ضشة اػذاد ثيبى ضذُ ثِ دست هي آيذ

 

  سطَح فيجَ چشا هْوٌذ؟؟؟

 

چَى سطَح سٍاًي ّستٌذ . يؼٌي هب ًبخَاستِ صهبًي كِ سْوي سقَط هي كٌذ ثؼذ اص كبّص هي گَيين 

هي  68.8: خَة ثِ اًذاصُ كبفي اسصاى ضذ. !!! ٍ ضشٍع ثِ خشيذ هي كٌين. اٍليي سطح ٍسَسِ اًگيض ّن 

 . ثبضذ

 

 !!. اهب ثؼضي هَاقغ تصَس هب دسست ًيست ٍ سْن تب سطَح پبييي تش سقَط هي كٌذ

 

دس صذ ثش ًگطت ثِ  55ًكتِ هْن كِ تجشثِ ايي حقيش دس ثبصاس تْشاى است ايي است كِ سْن اگش اص 

ثشگطت ثِ  82.8ٍ  68.8احتوبل صيبد ديگش ًجبيذ ثِ ثشگطت آى اهيذ داضت. ٍلي اگش سْوي اص سطَح 

 . ثجيٌذٍ حتي احتوبال ثبالتش سا  182.8آى اهيذ داسم تب اص سقف قجلي ػجَس كٌذ ٍ سطَح 
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