
 

  

 

 وِ است اسبسی هطىالت اص یىی ثض ٍ گَسفٌذاى ّبیبسیثیو

: لجیل اص گًَبگًَی ػَاهل. ضًَذهی هَاخِ آى ثب ّویطِ داهذاساى

-دام دس ّبثیوبسی ثشٍص دس ّبلبسذ ٍ ّباًگل ّب،ثبوتشی ّب،ٍیشٍس

 ًطخَاسوٌٌذگبى طبػَى ّب،ثیوبسی ایي اص یىی. داسًذ ًمص ّب

 ثیوبسی یه وَزه ًطخَاسوٌٌذگبى طبػَى. ثبضذهی وَزه

 دسگیش سا ثضّب ٍ گَسفٌذ ػوذتبً وِ است هسشی ثسیبس ٍیشٍسی

 ضذُ ضٌبختِ وِ است سبلی زٌذ ثیوبسی ایي ایشاى دس. وٌذهی

 دس هحذٍدیت ٍ صیبد هیش ٍ هشي ثبال، گستشدگی ثذلیل.  است

 ػوذُ ثیوبسی یه ػٌَاى ثِ  آًْب هحػَالت ٍ حیَاًبت خبثدبیی

 .ضَدهی گشفتِ ًظش دس التػبدی

سٍص لجل طَل  8تب  5ثیوبسی ثب تت ًبگْبًی وِ هوىي است 

 هیشد یب ضشٍع ثِ ثْجَدیثیبًدبهذ، ضشٍع هی ضَد. حیَاى یب هی

ثبضذ. ٍاضح اص ثیٌی هی وٌذ. ػالئن هطخػِ ثیوبسی تشضح هی

 .گشددتشضحبت ضذیذ ثیٌی سجت هسذٍد ضذى هدبسی ثیٌی هی
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ثِ احتوبل صیبد اسْبل ضذیذ ٍ غیش ّوَساطیه وِ هٌدش ثِ ون 

آثی ضذیذ ثذى هی ضَد، هوىي است هٌدش ثِ الغشی، تٌفس 

سٍص تلف هی گشدد. سمط خٌیي  10-5دضَاسگشدد ٍ دس ػشؼ 

ًیض هطبّذُ هی گشدد. پیص آگْی ثیوبسی، ثخػَظ دس هَاسد 

ی حبد ضؼیف است. اگش ضبیؼبت دّبًی ثشطشف ضَد، پیص آگْ

خَة هی ثبضذ.  ثَی ثذ اص دّبى حیَاى  ٍ دسگیشی تٌفسی ًیض 

یه ػالهت پیص آگْی ضؼیف است. ضذت ثیوبسی ثستِ ثِ 

 گًَِ ٍ ّوسٌیي ایوٌی حیَاى هتغییش هی ثبضذ. 

تَاى صهبًی هطبّذُ وشد وِ ثشای اٍلیي ثبس هَاسد ضذیذ سا هی

ثبلیٌی  ّبی ثَهی گَسفٌذ ٍ یب ثضّب ثشٍص ًوبیذ. ػالئندس خویؼت

 .ضَدثِ طَس ولی ثِ تت ثبال، افسشدگی ضذیذ ٍ هشي هحذٍد هی

ثیطتش اٍلبت، ثشٍص طبػَى ًطخَاسوٌٌذگبى وَزه ثِ غَست 

ثیوبسی تحت حبد یب حبد است. حیَاًبت اّلی غیش اص گَسفٌذ ٍ 

ضًَذ. گبٍّب هؼوَالً ثذٍى ػالهت ّستٌذ. ثب ثض هؼوَالً ثیوبس ًوی

ّبی آلَدُ تدشثی گضاسش ضذُ س گَسبلِایي حبل، ػالئن ثبلیٌی د

 داس ضًَذ.است ٍ هوىي است ثشخی اص گبٍّب دس ضشایط ثذ ػالهت

خَن ّبی آلَدُ  ضذُ ثػَست تدشثی،  ثذٍى ػالهت ثبلی  

دسخِ  41-40هی هبًٌذ. ثِ دًجبل افضایص ًبگْبًی دهبی ثذى )

ذ هبًسٍص ثبال ثبلی هی 8تب  5ثشای حذٍد  سبًتیگشاد(. دهب هؼوَالً

گشدد. لجل اص هشي ٍ سپس ثِ آساهی ثِ حبلت ػبدی ثبص هی

حیَاًبت هجتالء ثِ ًظش ثیوبس ٍ ثیمشاس ّستٌذ ٍ داسای پَضطی 

ثیطتش حیَاًبت تشضحبت ضذیذ ثیٌی  وذس ٍ پَصُ خطه ّستٌذ.

ضَد. تشضح هوىي است داسًذ وِ ثِ تذسیح هخبط زشوی هی

 خفیف ثوبًذ یب پیطشفت وٌذ.
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دّذ، اهب دس ثض دس گَسفٌذ سخ هی دس ضىل تحت حبد، هؼوَالً

 ًیض هوىي است هطبّذُ ضَد.

 

یبثٌذ. هشي ًبدس است. ثیوبسی اوثش حیَاًبت هجتال ثْجَد هی

ّبی اًدبهذ. وبًَىدٍ ّفتِ ثطَل هیایي هذت هؼوَالً ثیص اص 

ّبی ًىشٍصُ وَزه، صثش، لشهض ٍ سطحی سٍی لثِ ٍ صیش دًذاى

سبػت  48ایي ًَاحی هوىي است دس ػشؼ   ضَد.ثٌبیب ضشٍع هی

 ثشطشف ضًَذ.

ًىشٍص هوىي است هٌدش ثِ فشسبیص ون ػوك ًبهٌظن ثذٍى  

خًَشیضی دس ًَاحی آسیت دیذُ ضَد. هوىي است تشضح ثیص اص 

حذ ثضاق ٍخَد داضتِ ثبضذ. دس هَاسد ضذیذ، ضبیؼبت ًیض هوىي 

است سٍی وبم سخت، حلك ٍ یه سَم فَلبًی هشی دیذُ هی 

ًشیضی ضَد. ضىوجِ، ّضاسال، ضیشداى ٍ ًگبسی داسای ًمبط خَ

-ّستٌذ ٍ ثِ سگِّستٌذ. ضبیؼبت سٍدُ وَزه هؼوَالً هتَسط 

ضًَذ. گبّی اٍلبت، فشسبیص ّبی وَزه خًَشیضی هحذٍد هی

ضَد. سٍدُ هیدس لسوت اٍل دٍاصدِّ ٍ ایلئَم اًتْبیی هطبّذُ 

ثضسي هؼوَال ثب احتمبى ضذیذ ّوشاُ ّستٌذ. تطخیع ثیوبسی 

هَلؼیت خغشافیبیی،  ثِ طَس هؼوَل ثشاسبس تبسیخسِ ثیوبس،

 . هؼبیٌِ ثبلیٌی هی ثبضذ
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التػبدی  ایي ثیوبسی ػوذتبً ًبضی اص ًشخ -صیبى ّبی اختوبػی

ثبالی هشي ٍ هیش هی ثبضذ. ایي اهش ثش دسآهذ حبغل اص تَلیذ ٍ 

گزاسد. اگشزِ تَلیذات هحػَالت اسصش افضٍدُ تأثیش هٌفی هی

 خبًجی سا ًجبیذ اص ًظش دٍس داضت. 

دس وٌتشل ثیوبسی دس وطَس ثِ ًظش هی سسذ  وِ زبلص اغلی 

فمذاى اطالػبت وبفی دس هَسد پَیبیی ثیوبسی دس وطَس ٍ 

ًبوبسآهذی دس هشاحل اٍلیِ ثیوبسی است. ثِ ػالٍُ سخذادّبی 

فػلی ثیوبسی، هْبخشت غیشلبًًَی حیَاًبت دس داخل ٍ آى 

سَی هشصّب هبًغ ثضسگی ثشای پیطگیشی ٍ وٌتشل ایي ثیوبسی 

اخشای ثشًبهِ ّبی وٌتشلی ثشای است، ثٌبثشایي حوبیت ٍ 

خلَگیشی اص گستشش ثیطتش ثیوبسی هْن است. ثش اسبس 

-ّبی صیش هیٍالؼیت ٍ اطالػبت روش ضذُ دس ثشسسی، تَغیِ

 ثبضذ:

  ثضّبی تبصُ خشیذاسی  داهذاساى ثبیذ گَسفٌذ ٍوطبٍسصاى ٍ

 اص سبیش حیَاًبت ًگْذاسی وٌٌذ. ضذُ سا خذأ

  تشدد غیشلبًًَی حیَاًبت دس داخل ٍ خبسج اص هشصّب ثبیذ

 وٌتشل ضَد.

 .ٍاوسیٌبسیَى اًجَُ هٌظن ثبیذ اًدبم ضَد 

 ِوٌی ساّجشدی ثیوبسی آغبص ضذُ ثبیذ طجك ثشًبهِ دس سیط

 .سشاسش وطَس ثشگضاس ضَد
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تىٌیه ّبی آصهبیطگبّی هَسد استفبدُ ثشای تطخیع ٍیشٍس 

ضبهل خذاسبصی ٍیشٍس، تطخیع ٍیشٍس ثش اسبس تؼییي 

 تَالی اسیذ ًَولئیه ٍ تطخیع آًتی ثبدی خبظ دس سشم است.

ّیر دسهبًی ثشای ثیوبسی ًطخَاسوٌٌذگبى وَزه ٍخَد ًذاسد.  

ػفًَت ثبًَیِ ّبی ٍسیغ طیف ثشای تَلف ثیَتیهاهب تدَیض آًتی

وٌذ. دسهبى حوبیتی هبًٌذ ًشهبل سبلیي دوستشٍص ووه هی

 ثشای تشهین تؼبدل هبیغ یًَی ثذى هفیذ است.
 

دسهبى ثب پٌی سیلیي ٍ استشپتَهبیسیي  ثِ ّوشاُ ولشاهفٌیىل ، 

ثشای همبثلِ ثب طیف ٍسیؼی اص ػَاهل هیىشٍثی وِ سجت ػفًَت  

ٌتشل طبػَى ثبضذ. وضًَذ، هفیذ هیثبًَیِ سیَی هی

ًطخَاسوٌٌذگبى وَزه دس وطَسّبی غیشآلَدُ، ثب استفبدُ اص 

الذاهبت والسیه هبًٌذ هحذٍدیت ٍاسدات گَسفٌذ ٍ ثض اص 

هٌبطك آسیت دیذُ یب حیَاى تبصُ هؼشفی ضذُ ثِ دست آیذ. 

لشًطیٌِ ثِ هذت سِ ّفتِ، وطتبس ثْذاضتی ٍ دفغ هٌبست 

ست هؼشفی ػفًَی هحل آسیت دیذُ دس غَّب ٍ ضذالضِ

ٍاوسیٌبسیَى ثبیذ لجل اص ضشٍع اًدبم ضَد. خبیگبُ حیَاًبت 

ثیوبس ثبیذ ثب هَاد ضذػفًَی وٌٌذُ سایح هبًٌذ فٌل، ّیذسٍوسیذ 

ّبی صًذُ ضؼیف ضذُ ػلیِ سذین ضذ ػفًَی ضًَذ. ٍاوسي

ثش ّستٌذ ٍ اوٌَى ثِ طَس گستشدُ دس ؤٍیشٍس ثیوبسی ه

ُ ثب سَیِ ضؼیف دستشس ّستٌذ. گَسفٌذ ٍ ثض ٍاوسیٌِ ضذ

ضذُ ثیوبسی یب ثْجَد یبفتِ اص ثیوبسی ثبػث ایدبد یه فؼبلیت 

 الؼوش هی ضَد.فؼبل هبدام
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