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 ػورتٚ  ي

خطاٛززاي  ٗززد  ٙ  يززر  كشززار خززٕٞ    

 غر ن  ٞشی

غثوززٚ ت٘ززد  خطاٛززا   ٗززد  ٙ  يرٗززدٙ 

 كشارخٕٞ

 ركغ خطا تا آٓٞ ش كرا  يرٗدٙ كشارخٕٞ
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د  ٙ  يززر  كشززار ر ٛ٘ٔززاي ًِززي ار  ٗزز

 خٕٞ 

ر ٛ٘ٔاي ٓرتزٞغ تزٚ شزر يػ كزرا ٓؼاي٘زٚ 

 شٞٗدٙ
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 ر ٛ٘ٔاي ٓرتٞغ تٚ كرا  يرٗدٙ كشارخٕٞ

 ٗززد  ٙ  يززري كشززارخٕٞ تززا  سززتلااٙ    

 استگاٙ  ُکترٝٗيکی)ا جيتاُی 

 تٌر ر   ٗد  ٙ  يري كشارخٕٞ 

  ٗد  ٙ  يري كشارخٕٞ ار ٓ٘تٍ

 هد ٓام ٝ پيگير  تر ح ة غثوٚ ت٘زد  

 كشار خٕٞ ار  كر ا تتر  اٍ 

پززا ف كشززارخٕٞ    غر ززن كشارسزز٘  

  Ambulatoryٓتحرى) 

 ساػتٚ كشار خٕٞ  24کارترا رٝش ثثت 

 كشارخٕٞ تاال ار کٞاکإ
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  ٗد  ٙ  ير  كشارخٕٞ ار کٞاکإ

 خطر م جيٞٙ

ر ٛ٘ٔزززا   سزززتلااٙ    اسزززتگاٙ ٛزززاي 

   كشارس٘  جيٞٙ 

ًاُيثر سزززيٕٞ)ت٘ظيْ ًزززرإ  تجٜيزززت م 

 Calibration ٗد  ٙ  يري كشارخٕٞ 

: جززززدٍٝ ٓوززززااير 1پيٞسززززت شززززٔارٙ 

كشزززززارخٕٞ سي زززززتٍٞ ٝ اياسزززززتٍٞ 

(mmHg تر ح ة سٖ  جز٘  ٝ هزد ار 

 ًٞاًإ ٝ ٗٞجٞ ٗإ

 ٓ٘اتغ
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 پيشگلتار

   جِٔزٚ تئزاري  تئار  ٛا  ؿير ٝ  ير

هِثززي  سززٌتٚ ٓـتي اياتززت  سززرغإ ٝ 

تئززاري ٛززاي ٓززتٖٓ ت٘ل ززي ٜٓٔتززر ٖ 

ػِززت ٓززرب ٝ تززار تئار )سززاٍ ٛززاي    

است ركتٚ ػٔر تٚ اُيَ ٓرب ٝ ٗاتٞ ٗي  

 58ار جٜززززإ ٛ ززززت٘د تطٞري ًززززٚ    

 35 توريثزا   2005ٓيِيٕٞ ٓزرب ار سزاٍ 

ٓيِيٕٞ ٓرب تٚ ػِت  يٖ تئزاري ٛزا ر  

ٓيززإ تئززار  ٛززا  ؿيززر  ا اٙ  سززتز  

    ٝ  يززر تئززار  ٛززا  هِثززی ػرٝهززی
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شا ؼتر ٖ تئار  ٛا ٝ ػآَ  ک چٜزارّ 

 ٓرب ٝ ٓيرٛا ار جٜإ ٛ ت٘د ز

% ٓززرب ٛززا 40ار ًشززٞر ٓززا ٗيززت حززدٝا 

ٗاشززي    تئززاري ٛززاي هِثززي ػرٝهززي 

% تار تئاري ٗاشزي 5/10 ست ٝ حدٝا 

    يٖ تئاري ٛا  سزت ٝ تشزف تتر زي 

    ٓ٘ززاتغ ٗظززاّ سزز ٓت ار ر ٙ ارٓززإ إٓ

  ٛا ٛتي٘ٚ ٓي  راا ز

   كزززت  ف كشزززارخٕٞ  کزززی     ٓزززرٝ ٙ

ٜٓٔتر ٖ ٓشزک م سز ٓت ػٔزٞٓی ٝ 

رٝ تٚ   ترش ار سطح اٗيا تزاالخ  ار 
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تززٚ ػِززت  کشززٞرٛا  ار حززاٍ تٞسززؼٚ

شيٞع تاالي إٓ ٝ  رتثاغ تا تئاري هِثزي 

ػرٝهي ٓزی تاشزدز تشٔزيٖ  اٙ شزد ار 

ار اٗيا كشارخٕٞ تزاال سزثة  2000ساٍ 

% کزَ 13ٓيِيٕٞ ٓرب  ؼ٘ی حزدٝا  1/7

 را دٙ  ستز  ٖ ٓرب ٛزا تزاُؾ  ٓرب ٛا

 %     کَ تار تئاري ار اٗيا تٞاٗدز4/4تر 

پيشركت ار تششي  ٝ ارٓإ كشارخٕٞ 

تاال ٗوف ٜٓٔزي ار ًزاٛف هاتزَ تٞجزٚ 

ٓرب ٛاي ٗاشي    تئاري ٛاي ػزرٝم 

ًرٝٗر هِة ٝ سٌتٚ ٓـتي ار ًشزٞرٛاي 
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صزز٘ؼتي ا شززتٚ  سززتزتا  يززٖ حززاٍ ار 

ت ززيار ي    ًشززٞرٛا ً٘تززرٍ كشززارخٕٞ 

تززاال ار چ٘ززد سززاٍ  خيززر ػٔزز   ًززاٛف 

 ا شتٚ  ستز 

يزي ٓيِيزارا ٗلزر  2005ار جٜإ تا سزاٍ 

 4ٝ  ٓثت  تٚ كشارخٕٞ تاال ٝجٞا ا شزت

ٓيِيٕٞ ٗلزر ار سزاٍ ار ٗتيجزٚ ٓ زتويْ 

ف تي٘زی زپيًراٙ  ٗزدكشارخٕٞ تاال كٞم 

شززززيٞع  2025سززززاٍ ٓززززی شززززٞا تززززا 

%  كززت  ف  اتززد ٝ تززٚ 60كشززارخٕٞ تززاال 

 يٖ ا اٙ ٛزززا ٓيِيزززارا ٗلزززر ترسزززدز 56/1
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ظززرٝرم  ُٝٞيززت  ززر ري تززر ي ؿرتززاُگري 

 تشززشي   ٝارو ٝ ٓززديريت كشززارخٕٞ 

تاال ار اٗيا ٝ ٓ٘طوزٚ ٓد تر ٗزٚ شزرهی    

غرين ترٗآزٚ ٛزاي ٓثت٘زي تزر جآؼزٚ ر  

 ٗشإ ٓي اٛ٘دز 

ي ٛززاي ار تررسززي ػٞ ٓززَ خطززر تئززار

 حزدٝا 1388ؿيرٝ  ير ار ًشٞر ار سزاٍ 

سزززززاٍ ا ر    64تزززززا  15%  كزززززر ا 16

 كشارخٕٞ تاال تٞاٗدز 

كشارخٕٞ تاال ػِيرؿْ إٓ کٚ تزٚ آسزاٗی 

تشززشي  ا اٙ ٓززی شززٞا  ؿاُثززا  تززی 
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ػ ٓززززت ٝ ت ززززيار شززززايغ  سززززت ٝ ار 

صٞرتی کٚ ک٘ترٍ ٗشٞا ٓ٘جر تٚ ػٞ رض 

 ٓر ثار  ٓی شٞاز 

تي تٚ  ٛزد ف چ٘ديٖ ر ٛثرا تر ي استيا

ارٓاٗي تئاري كشارخٕٞ تاال ٝجٞا ا را 

ًززززٚ شززززآَ  صزززز   شززززيٞٙ  ٗززززد ي 

  ص حام ا رٝيي ٝ ر ٛثراٛاي ػٔزٞٓي 

 ست ٝ ٓد ر ت اهين تئزار  تزٚ  ٗزد  ٙ 

 يري ٝ ترآٝرا صزحيح كشزارخٕٞ تٞسزػ 

 کارک٘إ تٜد شتی ت تگي ا راز

   إٓ جا ًٚ كشارخٕٞ تاال تزدٕٝ ػ ٓزت 
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٘اسززا ی إٓ  ٗززد  ٙ  سززت  تٜتززر ٖ ر ٙ ش

 ير  كشارخٕٞ  سزتز ار  ٗزد  ٙ  يزر  

كشارخٕٞ تا د شزر  طی ٓرتزٞغ تزٚ كزرا 

 يرٗززدٙ كشززارخٕٞ كرا ٓؼاي٘ززٚ شززٞٗدٙ  

ٓحيػ ٝ تجٜيت م رػا ت  زراا تزا اهزت ٝ 

صززحت  ٗززد  ٙ  يززر  ٝ ٓيززت ٕ كشززارخٕٞ 

 ٓٞرا تا يد تاشدز

ار  جززر ي ترٗآززٚ کشززٞر  پيشززگير  ٝ 

 تززا ٛززدف ک٘تززرٍ تئززار  كشززارخٕٞ تززاال

ش٘اسززا ی ٝ ارٓززإ تئززار ٕ ٓثززت  تززٚ 

كشارخٕٞ تاال  ساو ًار تزر پايزٚ  ٗزد  ٙ 
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 يري ٝ ترآٝرا اهيزن كشزارخٕٞ ٛزر كزرا 

تشزشي  كشزارخٕٞ تزاال تزٚ إٓ  ست ٝ 

ت تگي ا رازتزا تزرآٝرا ٗاارسزت ٓوزااير 

كشارخٕٞ  ػزدٙ  ي    تئزار ٕ ٓثزت  تزٚ 

كشززارخٕٞ تززاال ار  ٓززرٙ  كززر ا غثيؼززي ٝ 

    كزر ا سزاُْ تزٚ ػ٘زٞ ٕ تئزار  ػدٙ  ي

ش٘اسزززايي ٝ تحزززت ارٓزززإ ٝ ػزززٞ رض 

ٗاشززي    إٓ هززر ر ٓززي  يرٗززدز   غركززي 

استياتی ٝ حلع كشارخٕٞ ً٘ترٍ شزدٙ 

ار تئار ٕ  ٓشٌ م خاصزی ر  ا را ًزٚ 

يٌزززي    إٓ ٛزززا تزززرآٝرا صزززحيح ٓوزززد ر 
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كشارخٕٞ ٝ تزٚ غثزغ إٓ ارٓزإ ٝ ً٘تزرٍ 

کارک٘زززإ  ٓ٘اسزززة كشزززارخٕٞ  سزززتز

تٜد شتی ٗوف ٜٓٔی ار  ر ئٚ خزدٓام 

تٜد شززتی ا رٗززد ٝ تززر     ززٖ کززٚ   ززٖ 

کارک٘زززإ تٜد شزززتي سزززْٜ ٓزززٞثر  ار 

 ترٗآٚ ً٘تزرٍ كشزارخٕٞ ا شزتٚ تاشز٘د

 تا د تٚ اهت ترتيت شٞٗدز 

تشزززززشي   ر  اتی تزززززاُي٘ی ٝ ارٓزززززإ 

كشززززارخٕٞ تززززاال ار ٓر کززززت ٓر هثززززت 

تٜد شززتی  ُٝيززٚ تا ززد ػٔٞٓززا   صززٍٞ ٝ 

 ُؼَٔ ٛا  كشارخٕٞ تاال ر  اٗثاٍ استٞر
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ک٘دز رچززٚ ٓ٘ززاتغ    کشززٞر  تززا کشززٞر 

ا گر ٓتلزاٝم  سزت ٝ   زٖ تـييزر م ٓزی 

تٞ ٗد تر رٝ   ستاٗد راٛا   ر ئٚ ٓر هثت 

تٜد شتی  ثر تگر رازت٘اتر  ٖ ظرٝرم ا را 

 ستاٗد راٛا  تششي  ٝ ٓر هثزت  كزر ا 

ٓت٘اسة تزا سزطٞ  كؼاُيزت كشارخٞٗی 

اي تٜد شززتی  ُٝيززٚ ًارً٘ززإ ٓر هثززت ٛزز

 تؼييٖ شٞاز

ار ًتاب ر ٛ٘ٔاي  ٗد  ٙ  يري كشارخٕٞ 

تر ٌٗزام ٜٓٔزي تاًيزد شزدٙ  سزت ًزٚ 

اهززت ار  ٗززد  ٙ  يززري ر   كززت يف ٓززي 
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ظززٖٔ   ززٖ ًززٚ ًارً٘ززإ تٜد شززتي اٛد 

ارٓزززاٗي ٜٓزززارم ٛزززا  جد زززد  ر   زززاا 

ٓيگيرٗزززدز   آٗجزززايي ًزززٚ  يزززٖ تئزززاري 

ػ ٓتي ٗزد را ٝ    غركزي خزٞا پايشزي 

تئززار ٕ ٗوززف ٜٓٔززي ار ً٘تززرٍ  تٞسززػ

تئاري كشارخٕٞ تاال ا را   ٗزد  ٙ  يزري 

كشارخٕٞ تٞسػ  كر ا ار ٓ٘تٍ ْٛ تر ي 

تشزشي   ٝارو ٝ ارٓزإ تٔٞهزغ ٝ ٛززْ 

پززايف  يززٖ تئززاري ًٔززي شززاياٗي ٓززي 

ً٘دز ُر  ٓطاُزة  يزٖ ًتزاب تزٚ  ٞٗزٚ  ي 

 ر ئٚ شدٙ  سزت ًزٚ ػز ٝٙ تزر ًارً٘زإ 
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ٚ ٛززْ تٜد شززتي ارٓززاٗي   كززر ا جآؼزز

تتٞ ٗ٘ززد    إٓ  سززتلااٙ ً٘٘ززد ٝ تئززار ٕ ٝ 

سززاير  كززر ا جآؼززٚ ٗيززت ار  يززٖ  ٓي٘ززٚ 

 تٞ ٗٔ٘د شٞٗدز 

 اًتر ًٞرش  ػتٔاا

 رئي  ٝ حد تئاري ٛاي ؿيرٝ  ير

ٓؼاٝٗت تٜد شت ٝ  رم تٜد شت 

  ارٓإ ٝآٓٞ ش پتشٌي
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 ٛدف ًِي

 ٗززٞ ع كشززارخٕٞ ٝ آشزز٘ايي كر  يززر ٕ تززا 

ً زززة اسزززتگاٙ ٛزززاي كشارسززز٘  ٝ 

ٜٓززارم ػِٔززي ار  ٓي٘ززٚ  ٗززد  ٙ  يززري 

كشززارخٕٞ ) كززت يف آ ززاٛي ٝ ػٌِٔززرا 

كر  يززر ٕ ار خصززٞو ٗحززٞٙ  سززتلااٙ    

اسزززتگاٙ كشارسززز٘  ٝ  ٗزززد  ٙ  يزززري 

 كشارخٕٞ  

  ٛد ف ركتاري

ار خززٞا آٓززٞ ي كر  يززر ٕ تايززد ار پايززإ 

 تشف هاار تاش٘د:
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غثوٚ ت٘دي كشارخٕٞ ر  ٗاّ تراٙ ٝ ٛزر  -

 ًد ّ ر  شر  اٛ٘دز 

تجٜيزززت م ٓزززٞرا ٗيزززا   ٗزززد  ٙ  يزززري -

 كشارخٕٞ ر  ٗاّ تثرٗدز

ه ززززٔت ٛززززاي ٓشتِززززق اسززززتگاٙ -

 كشارس٘  ر  ٗاّ تثرٗدز

ًارترا تجٜيت م  ٗد  ٙ  يزري كشزارخٕٞ -

 ر  تٞظيح اٛ٘دز

 ٗٞ ع اسزتگاٙ كشارسز٘  ر  تزر ح زة -

 ٓاٗٞٓتر ٗاّ تثرٗدز

 ٗززٞ ع  ٗززٞع    2حززد هَ  ٗحززٞٙ ًززارًرا- 
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ٓززاٗٞٓتر ٛززا ار اسززتگاٙ كشارسزز٘  ر  

 شر  اٛ٘دز

ه ٔت ٛاي ٓشتِق  ٞشزي پتشزٌي -

 ر  ٗاّ تثرٗدز

حد هَ اٝ ٓٞرا    ٓت يا ٝ ٓؼاية ٛزر يزي -

    ٗٞ ع استگاٙ ٛاي كشارس٘  )ػورتٚ 

  ي جيٞٙ  ي ايجيتاُي ر  شر  اٛ٘دز

ي ٓزٞرا    شزر يػ آٓزااٙ سزا  5حد هَ -

هثززَ     ٗززد  ٙ  يززري كشززارخٕٞ ر  تيززإ 

 ً٘٘دز

شر يػ آٓااٙ سا ي هثَ     ٗد  ٙ  يزري -
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 كشارخٕٞ ر  تيإ ً٘٘دز 

شر يػ ال ّ تزر ي آٓزااٙ سزا ي ٓؼاي٘زٚ -

شٞٗدٙ هثَ     ٗد  ٙ  يزري كشزارخٕٞ ر  

 تيإ ً٘٘دز

شر يػ  ٗتشزاب تا ٝت٘زد ٓ٘اسزة ر  تيزإ -

 ً٘٘دز

  تيززإ ٓحززَ صززحيح هززر ر ا إ تا ٝت٘ززد ر-

 ً٘٘دز

ٓر حززَ  ٗززد  ٙ  يززري    غريززن ٗززثط ر  -

 شر  اٛ٘دز

ٌٗتٚ    ٌٗام ال ّ تزر ي  ٗزد  ٙ  3حد هَ -
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 يززري كشززارخٕٞ    غريززن ٗززثط ر  ٗززاّ 

 تثرٗدز

ٓر حَ صد ٛاي ًٞرتٌٞف ر  ٗزاّ تزراٙ ٝ -

ٓر حَ صد ٛاي سي تٍٞ ٝ اياسزتٍٞ ر  

 زشر  اٛ٘د

ٓر حَ  ٗد  ٙ  يري    غريزن  ٞشزي ر  -

 اٛ٘دزشر  

 ٗززززٞ ع خطاٛززززاي  ٗززززد  ٙ  يززززري ار -

كشارخٕٞ    غرين  ٞشزي ر  ٗزاّ تثرٗزد 

ٝخطاي هعاٝم يزا خطزاي  ٗزد  ٙ  يرٗزدٙ 

 كشارخٕٞ ر  تٞظيح اٛ٘دز 
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ٌٗتززٚ    ر ٛ٘ٔززاي ٓرتززٞغ تززٚ  3حززد هَ -

 شر يػ كرا ٓؼاي٘ٚ شٞٗدٙ ر  تيإ ً٘٘دز 

ٌٗتززٚ    ر ٛ٘ٔززاي ٓرتززٞغ تززٚ  3حززد هَ -

 اٛ٘دز  يرٗدٙ كشارخٕٞ ر  تٞظيح

كشارخٕٞ ار يي  يػِت تٌر ر  ٗد  ٙ  ير-

 كرا ر  تطٞر صحيح تٞظيح اٛ٘دز

 ٛٔيت  ٗد  ٙ  يري كشارخٕٞ ار ٓ٘تٍ  -

 ر  شر  اٛ٘دز

 هزززد ٓام ٝ پيگيزززري پزززيف كشزززارخٕٞ -

تاال)كشززارخٕٞ تززاالتر    حززد غثيؼززي  ر  

 شر  اٛ٘دز
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ٗحٞٙ پايف كشارخٕٞ ٓتحزرى    غريزن -

   زشر  اٛ٘دتطٞر صحيح  ٓثٞالتٞري ر  

 ٗد  ٙ  يري حد هَ يي ٓٞرا  ستلااٙ    -

   ٗاّ تثرٗدزكشارخٕٞ آٓثٞالتٞري ر

 ٛٔيزززت  ٗزززد  ٙ  يزززري كشزززارخٕٞ ار -

 ًٞاًإ ر  تطٞر صحيح تٞظيح اٛ٘دز

غثوززٚ ت٘ززدي چٜار اٗززٚ كشززارخٕٞ ار  -

ًٞاًإ )تر ح ة سزٖ ج٘  ٝ هزد   ر  

 تر ح ة صدى ٗاّ تثرٗدز

شارسز٘  خطر ًار ًزرإ تزا اسزتگاٙ ك -

 جيٞٙ  ي ر  ٗاّ تثرٗدز
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ٗحٞٙ جٔغ آٝري جيٞٙ ريشتٚ شدٙ تطزٞر -

  ئٖ ر  تٞظيح اٛ٘دز

ٓٞرا    ٓٞ راي ًٚ سثة تزرٝ   3حد هَ -

ٓشزززٌ تي ار اسزززتگاٙ كشارسززز٘  ٝ 

 ر  ٗاّ تثرٗدز   ٞشي  يجاا ٓي شٞا

 ٓززززززززززإ ال ّ تززززززززززر ي كاصززززززززززِٚ -

ًاُيثر سزززززززززيٕٞ)ت٘ظيْ   اسزززززززززتگاٙ 

جيزٞٙ  ي ٝ ٓتحزرى  كشارس٘  جيزٞٙ  ي

 ر  ٗاّ تثرٗدزػورتٚ  ي ٝ ٓتحرى  

 

ار آٓزززززززززٞ ش ٛزززززززززاي حعزززززززززٞري 
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كر  ير ٕ)ًارً٘زززإ تٜد شزززتي  تايزززد ار 

پايززإ تشززف ػزز ٝٙ تززر  ٛززد ف تززاال هززاار 

 تاش٘د:

ًززارًرإ  ٞشززي ر  تطززٞر ػِٔززي ٝ تززٚ -

 شٌَ صحيح ٗشإ اٛ٘دز

ٗحززٞٙ ت ززتٖ تا ٝت٘ززد ر  تطززٞر ػِٔززي ٝ -

 صحيح ٗشإ اٛ٘دز

َ     ٗززد  ٙ  يززري شززر يػ ٝ آٓززاا ي هثزز-

 كشارخٕٞ ر  كر ْٛ ٗٔاي٘دز

رػايززززت ٌٗززززام ال ّ ار  ٗززززد  ٙ  يززززري -

كشارخٕٞ تٞسزػ كزرا ٓؼاي٘زٚ شزٞٗدٙ ر  
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 تررسي ٝ    ٝي شر  حاٍ تگيرٗدز

 ٗد  ٙ  يري كشارخٕٞ تا يٌزي     ٗزٞ ع  -

استگاٙ ٛزا ر  تطزٞر ػِٔزي تزر رٝي يزي 

 كرا  جر ء ً٘٘د:

ر   ٗحٞٙ  ٗد  ٙ  يزري    غريزن ٗزثط- ُق

 تطٞر ػِٔي ٝ صحيح  ٗجاّ اٛ٘دز

ٗحٞٙ  ٗد  ٙ  يري    غريزن  ٞشزي ر  -ب

 تطٞر ػِٔي ٝ صحيح  ٗجاّ اٛ٘دز

 

 ر ٛثرا آٓٞ ش

خٞاآٓززززززززززززٞ ي  سززززززززززززش٘ر ٗي ًار 
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 ػِٔي پرسف ٝ پاسخ

 كؼاُيت كر  ير

آشزززز٘ايي تززززا  ٗززززٞ ع اسززززتگاٙ ٛززززاي 

كشارس٘  ٓشاٛدٙ ٗحٞٙ ًار تا استگاٙ 

 ٛاي كشارس٘  تٞسػ ٓرتي  ٗجزاّ ًزار

ػِٔي شرًت ار  ٓتحإ پزيف آ ٓزٕٞ ٝ 

 پ  آ ٕٓٞ

 ٝسايَ ًٔي آٓٞ شي:

 ٗٞ ع اسزتگاٙ ٛزاي كشارس٘   ٞشزي 

 پتشٌي جتٝ م  ٝيدئٞ پرٝژًتٞر  س يد

 ٗحٞٙ  ر شياتي:
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 ر شياتي ٓطاُة ػِٔي    غرين  ٗجزاّ 

پزززززززيف آ ٓزززززززٕٞ ٝ پززززززز  آ ٓزززززززٕٞ 

تئٞري  ر شزززياتي حزززيٖ  ٗجزززاّ ًزززار تزززا 

 استگاٙ كشارس٘  ٝ  ٞشي پتشٌي
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 ٗد  ٙ  ير  كشار خٕٞ 

 

 تؼريق كشارخٕٞ

ًزززززٚ خزززززٕٞ ار شزززززريإ  تززززر ي  يزززززٖ

 ػعاي تدٕ جزاري شزٞا ٝ   artery)ٛاي

ٓٞ ا ؿزر يي ر  تزٚ  ػعزاي ٓشتِزق تزدٕ 

خٕٞ ر  تٚ ٗيا  تٚ ٗيرٝيي ا را ًٚ  ترساٗد

يزدٙ  يٖ ٗيرٝ كشزارخٕٞ ٗآ راش ارآٝراز

)شزٌَ ٝ ُٓٞزد إٓ هِزة  ست ٓي شزٞا

تزٚ ا خزَ خزٕٞ ر  هِة تٚ غٞر ٓد ّٝ ز 1

ٝ شزاخٚ   aorta)ٗزاّ آئزٞرمٚ تزي شرياٗ
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ٛاي إٓ ًٚ ٓ ئٍٞ رسزاٗدٕ  ً زي ٕ ٝ 

ٓزززٞ ا ؿزززر يي تزززٚ تٔزززاّ  ػعزززاي تزززدٕ 

كشارخٕٞ تٚ اٝ  پٔي ٓي ً٘دز  ٘د تٛ

ػآَ ْٜٓ ت زتگي ا را يٌزي تزرٕٝ اٙ 

هِة يؼ٘ي ٓود ر خٞٗي ًٚ ار ٛر اهيوزٚ 

آئزٞرم تٚ ٝسزيِٚ هِزة تزٚ ارٕٝ شزريإ 

 پٔززززززززززززززي ٓززززززززززززززي شززززززززززززززٞا

ٓواٝٓزت  ٝ ػآزَ ايگزر ُيتزر  5-6)حدٝا 

رب  ست يؼ٘ي ٓواٝٓتي ًٚ تر سزر ر ٙ 

خزززرٝج خزززٕٞ    هِزززة ار رب ٛزززا ٝجزززٞا 

هِة يا ٓواٝٓت رب اٙ ا رازتا تـيير ترٕٝ 
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   آٗجزا  ٓود ر كشارخٕٞ تـيير ٓي ً٘زدز 

ًٚ پٔي ًرإ خٕٞ تٞسػ هِة تٚ ا خَ 

 شريإ ٛا ٗثط ا ر  ست كشارخٕٞ تزيٖ

اٝ سززطح حززد ً ر ٝ حززد هَ ار ٗٞسززإ 

ار  ٓزاٗي ًزٚ هِزة ٓ٘وزثط ٓزي   ستز

خٕٞ ٝ را شريإ ٛزا ٓزي شزٞا ٝ شٞا  

كشززارخٕٞ تززٚ حززد ً ر ٓوززد ر خززٞا ٓززي 

رسد ًٚ تٚ إٓ كشارخٕٞ سي تٍٞ ٓزي 

ًٚ خزٕٞ   ٞي٘د ٝ ار  ٓإ  ستر حت هِة

تززا خززرٝج   ٝ را شززريإ ٛززا ٗٔززي شززٞا

كشززارخٕٞ تززٚ حززد هَ تززدريجي خززٕٞ  
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خٞا ٓي رسد ًٚ تٚ إٓ كشارخٕٞ  ٓود ر

 اياستٍٞ ٓي  ٞي٘دز

 

 

ػعِٚ هِة  تا ٗيرٝيي ًٚ تا  ٗوثاض خٞا 

ٓتزر  10 يجاا ٓي ً٘د ٓي تٞ ٗد خزٕٞ ر  

 تٚ ٛٞ  پرتاب ً٘دز
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كشارخٕٞ  ک پد دٙ ٛٔٞا ٘آيک  سزت 

کزززٚ تحزززت تزززاثير ػٞ ٓزززَ   زززاا  هزززر ر 

ا رازتزززاثير   زززٖ ػٞ ٓزززَ ٝ شزززر  ػ تزززر 

ة سززثة كشززارخٕٞ ٜٓززْ  سززت ٝ  ؿِزز

ٓيِئتززر  20 كززت  ف كشززارخٕٞ تززيف    

كشزارخٕٞ ار غزٍٞ رٝ  جيٞٙ ٓی شٞٗدز 

تحززت تززاثير ػٞ ٓززَ ٓشتِلززي    جِٔززٚ 

ٓـت كؼاُيزززززت  ٝظزززززؼيت تزززززدٕ كؼاُيت

 ٞ رشزززززي كؼاُيت ػعززززز ٗي تحريٌام 

ػصثي تحريٌام اراٗاى ٓ اٗزٚ پر ػٞ ٓزَ 

 ٓحيطي ٓ زَ آزاي ٛزٞ  ٝ ٓيزت ٕ صزد  
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تـييزر ٓصرف اخاٗيام   ٌَُ  هٜٞٙ ٝ ا رٝ 

  زٓي ً٘د

كشارخٕٞ تاال ار ٗتيجٚ  كزت يف تزيف    

حد غثيؼي جريإ خٕٞ تر ايٞ رٙ شزريإ 

تزٚ اٝ  كشارخٕٞ تزاالٛا  يجاا ٓي شٞاز

ثاٗٞيزٚ كشزارخٕٞ  ُٝيزٚ ٝ كشارخٕٞ ٗٞع 

تزا  90تو يْ ٓي شٞازار ٗٞع  ُٝيٚ ًزٚ 

 كزت يف % ٓٞ را ر  شآَ ٓي شٞا  95

ي ٗززد را ٓششصززًآ  ِززت كشزارخٕٞ ػ

ٝ  ُي ػٞ َٓ خطري ٓاٗ٘زد  ٓي٘زٚ  رثزيٝ

رٝيٚ   ٓصرف تيكشارخٕٞ تاال خاٗٞ ا ي
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ٗٔي  چاهي ٝ اياتت ار إٓ ٗوف ٜٓٔزي 

توريثززا  ػِززت تٔززاّ ا رٗززدزار ٗززٞع ثاٗٞيززٚ 

 ٗززٞ ع كشززارخٕٞ ثاٗٞيززٚ تـييززر ار ترشززح 

ٛٞرٕٓٞ ٛا ٝ يزا ًزارًرا ًِيزٚ ٛاسزت ٝ 

يي تئاري  ٓي٘زٚ  ي ٗاشي    ٓي تٞ ٗد 

ٓاٗ٘زززززد ًزززززْ ًزززززاري ٝ پزززززر ًزززززاري 

تيرٝئيد كئًٞرٝٓٞسزززززيتّٞ  تٞٓٞرٛزززززاي 

ًٞ رًتاسزززيٕٞ   ايگرؿزززدا كزززٞم ًِيزززٞي

زار صٞرم ارٓزإ تٔٞهزغ  تاشدٝززززآئٞرم 

 يززٖ تئززاري ٛززا ٓؼٔززٞال  كشززارخٕٞ تززٚ 

 ٓود ر غثيؼي تر ٓي  رااز 
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تززٚ اُيززَ  يٌ٘ززٚ كشززارخٕٞ تززاال ػ ٓززت 

تٜ٘ا ر ٙ تر ي پزي تزرإ تزٚ ٓوزد ر ٗد را  

  ٗد  ٙ  يري كشارخٕٞ ٛر كراكشارخٕٞ 

ٓود ر كشارخٕٞ ٛر كرا يٌي     ستز ٝ 

ٗٞػي ٜٓٔتريٖ ػ ئْ حياتي  ست ٝ تٚ 

كشار شرياٗ ٚ ٛا )آرترياٍ  يا شريإ تٚ 

 يزٖ  تر ي  شارٙ ا راز )آرتري ٛاي تترب

ًززار تاي ززتي    اسززتگاٙ  ٗززد  ٙ  يززري 

كشارخٕٞ  ستلااٙ ًرازؿاُثا  كشارخٕٞ 

  bracial)تر ًيززززاٍ ر  ار شززززريإ تا ٝيي

 ٗد  ٙ ٓي  يرٗدز شريإ تزا ٝيي يزي رب 
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 تزاخٞٗی  ست کٚ ٓ ير إٓ    شاٗٚ ٛا 

تزٚ اٝ ار سزاػد ٝ سپ   ست   ر آرٗ  

 ٝ  radialر ايززززززززززززززاٍ )شززززززززززززززاخٚ 

 ا ٓزٚ ٝ  شزٞا ٓزيتو زيْ  ulnar ُٝ٘ار)

يٌي    شزريإ ز يٖ شريإ  پيد  ٓي ً٘د

ٛايي  ست ًزٚ ٓزي تزٞ ٕ كشزارخٕٞ ر  

 تر حتي    إٓ  ٗد  ٙ  يري ًراز 
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ار ٛزززر كزززرا كشزززارخٕٞ ر  ار اٝ سزززطح 

 ٗززززد  ٙ ٓززززي سي ززززتٍٞ ٝ اياسززززتٍٞ 

ً ر اٝ سطح تٚ صٞرم  يٖ  ػد ا  يرٗدز

  mmHg) تززر ح ززة ٓيِززي ٓتززر جيززٞٙ

ٗشإ ا اٙ ٓي شزٞاز ٓوزد ر كشزارخٕٞ 

سي ززتٍٞ يززا ػززدا تتر تززر ر  ار صززٞرم ٝ 

بازويي شريان 

 آرتري(آنتكوبيتال )

 راديال شريان 

 اولنار شريان 
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دا ٓوزززد ر كشزززارخٕٞ اياسزززتٍٞ يزززا ػززز

 ٓي ٗٞي ٘دزً ر ًٞچٌتر ر  ار ٓشرج 

 

:  ____    ٓيِزززي ٓتزززر جيزززٞٙ يزززا ٓاٗ٘زززد

 ٓتر جيٞٙ ٓيِي 88/138

 

 كشارخٕٞ  ت٘دي غثوٚ 

سزتاٗٚ كشزار خزٕٞ آ  يٖ غثوزٚ ت٘زديار 

تدٕٝ ار ٗظر  ركتٖ ساير ػٞ ٓزَ خطزر ٝ 

تر ي  كر ا تتر  زاٍ   تئاري ٛاي ٛٔر ٙ

 ز  سززتشززدٙ  تؼيززيٖ سززاٍ ٝ تززاالتر 18

138 

88 
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  1)جدٍٝ 

ار يزي كزرا سزاُْ ار كشارخٕٞ غثيؼزی 

ٓيِززي  80/120ًٔتززر    حززاٍ  سززتر حت 

سي زتٍٞ  يؼ٘زي كشزارزٓتر جيٞٙ  ست 

 80ٝ اياسززززتٍٞ ًٔتززززر     120ًٔتززززر    

  ٓيِي ٓتر جيٞٙ  ستز

 120-80/139-90پيف كشارخٕٞ تاال تيٖ

 يؼ٘ززي كشززارٓتززر جيززٞٙ  سززت ز ٓيِززی

كشززار يززا ٝ  139ٝ  120سي ززتٍٞ تززيٖ 

ٓيِزي ٓتزر جيزٞٙ  90ٝ  80اياستٍٞ تزيٖ 

ٓود ر كشارخٞٗي  ست ًٚ  ٓ٘ظٞر ستز
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ٓا تيٖ ٓود ر غثيؼي ٝ ٓوزد ر كشزارخٕٞ 

   زتاال  ست

-99تززيٖ  كشززار خززٕٞ تززاالي ٓرحِززٚ يززي

ٓتزززر جيزززٞٙ  سزززت  ٓيِزززی 90/159-140

  159ٝ  140سي زتٍٞ تزيٖ  يؼ٘ي كشارز

ٓيِزي  99ٝ  90اياسزتٍٞ تزيٖ كشار يا ٝ 

  زززر كوزززػ كشزززار  ٓتزززر جيزززٞٙ  سزززتز

ار  يزٖ سي تٍٞ يا كوػ كشار اياستٍٞ 

ي تززا  ٛززْ كشززارخٕٞ تززاال  تاشززدحززد 

 دزٗٓي شٞ    ٓح ٞب  ٓرحِٚ يي

 ≥ 100/160كشار خٕٞ تاالي ٓرحِزٚ اٝ 
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 يؼ٘ززي كشززارز ٓتززر جيززٞٙ  سززت ٓيِززی

ٝ تيشزتر ٓيِي ٓتر جيٞٙ  160سي تٍٞ 

ٓيِززي ٓتززر  100اياسززتٍٞ  كشززار  يززا ٝ

ز  ر كوززػ كشززار جيززٞٙ ٝ تيشززتر  سززت

ار  يزٖ سي تٍٞ يا كوػ كشار اياستٍٞ 

ي تززا  ٛززْ كشززارخٕٞ تززاال  تاشززد حززد

 دز ٗٓي شٞ ٓح ٞب  ٓرحِٚ اٝ

ار تؼعزززي  كزززر ا ٌٓٔزززٖ  سزززت كوزززػ 

كشزززارخٕٞ سي زززتُٞي تزززاالتر    حزززد 

ٓيِئتززر جيززٞٙ يززا  140غثيؼززي تاشززد)

ٓيِئتزر 148/ 82تيشتر  ٓاٗ٘د كشارخٕٞ
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جيزززٞٙ ًزززٚ تزززٚ إٓ كشزززارخٕٞ تزززاالي 

كشززارخٕٞ زٓززي  ٞي٘ززدتٜ٘ززا سي ززتُٞي 

تززززاالي سي ززززتُٞي تيشززززتر ار  كززززر ا  

 سأُ٘د ايدٙ ٓي شٞاز

 ار تؼعزززي  كزززر ا ٌٓٔزززٖ  سزززت كوزززػ

تر    حززززد كشززززارخٕٞ اياسززززتُٞي تززززاال

ٓيِئتزززر جيزززٞٙ يزززا  90تاشزززد ) غثيؼزززي

ٓيِئتزر 134/ 96تيشتر  ٓاٗ٘د كشارخٕٞ

جيزززٞٙ ًزززٚ تزززٚ إٓ كشزززارخٕٞ تزززاالي 

 ٓي  ٞي٘دز تٜ٘ا اياستُٞي 

 كززر اي ًززٚ كشززارخٕٞ آٜٗززا ار ٓحززدٝاٙ 
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پززيف كشززارخٕٞ تاالسززت   ار ٓؼززرض 

خطر  كت  ف كشارخٕٞ ٛ ت٘د ز ار  يزٖ 

 يزاا تاال  كشارخٕٞ تت ء تٚ اٍ  كر ا  حتٔ

ار  كزر ا   زر كشزارخٕٞ  ستزْٛ چ٘يٖ 

سزٌتٚ   ًِيزٞي ٓثت  تٚ تئزاري هِثزي 

ار  يٖ ٓحزدٝاٙ تاشزد تزٚ ٝ اياتت ٓـتي 

ػ٘ٞ ٕ كشارخٕٞ تاال ٓح ٞب ٓي شٞا 

ار  يٖ  كر ا زدٗٝ تايد تحت ارٓإ هر ر  ير

کٔتر    ٓود ر   ست  كشارخٕٞ غثيؼي

کٚ تر   سا ر  كر ا ار ٗظزر  ركتزٚ شزدٙ 

  ستز 
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كشززارخٕٞ تا ززد تززر  سززاو چ٘ززد  ٗززد  ٙ 

 ير  کٚ ار ٓٞهؼيت ٛزا  جد  اٗزٚ ٝ ار 

غٍٞ  ک اٝرٙ  ٗزد  ٙ  يزر  شزدٙ  سزت 

ار  ٓززإ  ٗززد  ٙ  تشززشي  ا اٙ شززٞاز 

 ير  كشارخٕٞ ار ٛزر شزر  طی ٓاٗ٘زد 

ٓطة تئارسزززتإ  ا خزززَ آٓثزززٞالٗ  ٝ 

 ر تزر كشزارخٕٞ رػٞ َٓ تاثير   اٗٚ تا دخ

  از  يرتٚ اهت ٓٞرا تٞجٚ هر ر 

 تاييزد ً٘زد كزرا تزٚكوػ پتشک ٓی تٞ ٗد 

ز  ؿِة  ستتئاري كشارخٕٞ تاال ٓثت  

کٚ ار ٓٞرا تاال تزٞإ  پتشکإ هثَ      ٖ



 

52 
 

تصٔيْ تگيرٗزد  چ٘زد ٖ تزار ار  كشارخٕٞ

ر  ک٘تزرٍ  كرارٝ ٛا  ٓشتِق كشار خٕٞ 

خٕٞ تزاال ا شزتٚ كشار كرآی ک٘٘دز   ر 

خٕٞ تطٞر ٓ٘ظْ كشار ال ّ  ست  تاشد 

ک٘د ٝ  ير ٗظر پتشزک   ٗد  ٙ  يريخٞا ر  

 تحت ارٓإ هر ر  يراز

 

ار  كزر ا  :غثوٚ ت٘دي كشزارخ1ٕٞجدٍٝ 

 تتر  اٍ

 
 سي تٍٞ

(mmHg  
 

 ا استٍٞ

(mmHg  
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كشارخٕٞ 

 پاييٖ
 60ًٔتر     ٝ 9 0ًٔتر   

كشار خٕٞ 

غثيؼی يا 

 ٓطِٞب

 120کٔتر    

(119-90  
 يا

 80کٔتر    

(79-60  

پيف كشار 

 خٕٞ تاال
 80-89 يا 139-120

كشار خٕٞ 

تاال ٓرحِٚ 

1 

 90-99 يا 159-140

كشار خٕٞ 

تاال ٓرحِٚ 

2 

 يا تيشتر 100 يا يا تيشتر 160
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كشارخٕٞ 

سي تُٞي 

  يتُٝٚ)تٜ٘ا 

 90ًٔتر     ٝ يا تيشتر 140

كشارخٕٞ 

 اياستُٞي

  تٜ٘ا  يتُٝٚ)

 يا تيشتر 90 ٝ 140ًٔتر    

 

كشارخٕٞ پائيٖ  ٓاٗی ر  ٓی اٛزد کزٚ 

ٓيِئتزززر  90کٔتززر    كشززار سي ززتٍٞ 

 ٝ كشار اياسزتٍٞ ٛزْ پزاييٖجيٞٙ تاشد 

ٓيِئتزر  25 زا ٓيِي ٓتزر جيزٞٙ  60تر    

جيٞٙ کٔتزر    ٓوزد ر كشزارخٕٞ غثيؼزي 
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 ٛر كرا تاشدز 

    ٗشززاٗٚ     ززاٛيكشززارخٕٞ پززا يٖ 

کزٚ  زک  سزت  زَ شزٞ  ٓٓٞ را جزد  

ٝظؼيت تٜد د ک٘٘دٙ  ٗزد ی  سزتز   زر 

ظزؼق ٝ  زا  ح زاو  سر  يجٚ ا راكرا 

ْٛ ًٔتر     ٝي ٝ كشارخٕٞا را  تيحاُي

پتشززک  يززد تززا كٞر   تاحززد غثيؼززي  سززت

 زخٞا تٔاو تگيرا

  ززر كشززارخٕٞ    حززد غثيؼززي تززاالتر رٝا 

ػٞ رض ٜٓٔي تدٗثاٍ ا رازكشارخٕٞ تاال 

يٌززي    ػٞ ٓززَ خطرسززا  تئززاري ٛززاي 



 

56 
 

ػززرٝم ًرٝٗززر هِززة)ػرٝهي ًززٚ تززٚ هِززة 

 ػزز ٝٙ تززرخززٕٞ ٓززي رسززاٗ٘د   سززت ٝ 

تزٚ  هِة)سٌتٚ هِثي ٝ ٗارسايي هِثي  

ي ٓ زززَ ايگزززر  ػعزززاي حيزززاتي ٜٓزززْ

)ٗارسايي ٓزتٖٓ  ًِيٚ)سٌتٚ ٓـتي ٓـت

 خزت ٍ ايزد تزٚ ػِزت )ٝ چشزْ  ًِيٞي 

آسزية جزدي ٓزي ٗيت   خٞٗريتي شثٌيٚ

  زززر كشزززارخٕٞ تزززاال  ز3)شزززٌَ رساٗد

ارٓززإ ٝ تٔٞهززغ  ٝ شززٞا شزز٘اختٚتٔٞهززغ 

ً٘ترٍ شٞا ٓي تٞ ٕ ت ياري    ػزٞ رض 

ٛٔاٗطٞر كشارخٕٞ تاال ر  پيشگيري ًراز
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كشززارخٕٞ تززاال ًززٚ هززث    شززارٙ شززد 

إٓ  ٓؼٔززٞال  تززدٕٝ ػ ٓززت  سززت ٝ تززٚ 

تزٚ ٝ  ٓزي  ٞي٘زد )خآٞش صد  هاتَ تي

تٜ٘زا ر ٙ   ػِت ػٞ رض جاٗثي جزدي إٓ 

ٓزز٘ظْ  ٗززد  ٙ  يززري   پززي تززرإ تززٚ إٓ

ار  ٓززاٗي   سززتزار ٛززر كززرا كشززارخٕٞ 

کٚ ٗيا  تٚ  ر  اتی س ٓت هِثی ػرٝهی 

  ؿرتزززززاُگر  ٝ ش٘اسزززززايي تئزززززار  

كشارخٕٞ تاال ٝ پا ف  ثر تششی ارٓزإ 

ار تئار ٕ ٓثت  تٚ كشار خٕٞ تاال ٝجزٞا 

 ا را   كشارخٕٞ  ٗد  ٙ  ير  ٓي شٞاز
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 چشم: شبكيه
 )بيماري شبكيه چشم (رتيىًپاتي فشارخًوي-

 :قلب
 سكته قلبي)حمله قلبي(-
 وارسايي قلبي واشي از فشارخًن باال -

 :كليه ها
 باال: فشارخًنواشي از پاتي وفري-

 وارسايي مسمه كليًي

 :خون
مقادير باالي قىد -

 خًن

 :مغس
حًادث عريق مغسي -

 )سكته هاي مغسي(
 اوسفالًپاتي فشارخًوي:-
 گيجي-
 سردرد-
 تشىج-

 عًارض مهم

 ي پايذارفشارخون باال
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 :ػٞ رض كشارخٕٞ تاال3شٌَ   
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 ٗززد  ٙ  يززر  تجٜيززت م ٓززٞرا ٗيززا  تززر ي 

 كشار خٕٞ 

اسززتگاٙ  ٗززد  ٙ  يززري كشززارخٕٞ يززي 

ٝسززيِٚ ظززرٝري ار تشززشي  پتشززٌي 

 سززتز يٖ اسززتگاٙ ٛززا  ٗززٞ ع ٓشتِلززي 

ٓزی    خٕٞتر    ٗد  ٙ  ير  كشزارا رٗدز

تا ٓاٗٞٓتر كشارس٘  تٞ ٕ     ک استگاٙ 

 زززززززززززا  جيززززززززززٞٙ  ي ػورتززززززززززٚ   

ٝ يززززززززززززي ) ٌُترٝٗيٌي ا جيتززززززززززززاٍ

 سزتلااٙ  ستت ٌٞ ) ٞشي پتشٌي  
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ٗززٞع  خززت ف ار ؿيززر    ز 4)شززٌَ ا کززر

ٓززاٗٞٓتر تويززٚ ٝسززايَ ار  يززٖ اسززتگاٙ 

ٛاي كشارس٘  ٓشتر  ٝ شآَ ٓزٞ را 

  ير ٛ ت٘د:

 

 

 كشارخٕٞ  ٗد  ٙ  يري تجٜيت م :4شٌَ 

 

تا ٝت٘زد يزي تٌزٚ  : uffC)تا ٝت٘د ًاف يا-1
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ٓ زتطيَ تا پٞشف اٝ اليزٚ ٝ پارچٚ  ي 

سزاٗتي ٓتزر  60ًزٚ حزدٝا  سزت شٌَ 

خاصيت  رتجزاػي ٗد شزتٚ ٝ  غٍٞ ا را ٝ

تا تٞجزٚ اٝر تا ٝي كرا پي يدٙ ٓي شزٞاز

تززٚ  يٌ٘ززٚ  ٗززد  ٙ تززا ٝي  كززر ا ٓتلززاٝم 

تا ٝت٘د تايد تٚ  ٗد  ٙ ًزاكي تِ٘زد   ) ست

تطزززٞر سزززاٗتئتر  تزززا  60حد هَ تاشزززد)

  5ز)شٌَ اًآَ اٝر تا ٝي كرا ر  تگير

ًي زٚ ٛزٞ  يزي : ladderB)ًي ٚ ٛزٞ - 

   جزززز٘  السززززتيٌي ٝ هاتززززَ  ًي ززززٚ

 ٗث اغ  ست ًٚ ارٕٝ تا ٝت٘زد هزر ر ا را 
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ٝ اٝ ُُٞٚ السزتيٌي    إٓ ٓ٘شزؼة ٓزي 

شٞازًي ٚ ٛٞ  هاتَ ٓشاٛدٙ ٗي ت ٝ 

تاشزد يؼ٘زي تزا ٝي كزرا ٓت٘اسة تا تايد 

 ٗد  ٙ تاشزدز تاريزيٗٚ ًٞتزاٙ تاشزد ٝ ٗزٚ 

 13-15ػرض ًي ٚ ٛزٞ   تطزٞر ٓتٞسزػ 

سزززاٗتئتر  30-35سزززاٗتئتر ٝ غزززٍٞ إٓ 

  ستز

 

 كشار س٘ :تا ٝت٘د استگاٙ 5شٌَ 

 بازوبنذ

 لوله هاي الستيكي
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 الستيٌي ُُٞٚاٝ الستيٌي: ٛا  ُُٞٚ-2

يٌزي  دزٗ   ًي ٚ ٛٞ  ٓ٘شؼة ٓي شزٞ

     يززٖ ُُٞززٚ ٛززا تززٚ يززي پٔززي يززا پززٞ ر

جيزٞٙ  ي )الستيٌي ٝ ايگري تٚ ٓزاٗٞٓتر

حزد هَ غزٍٞ  ٝصزَ  سزتز  يا ػورتٚ  ي

ُُٞززٚ ٛزززا تزززيٖ تا ٝت٘زززد ٝ ٓزززاٗٞٓتر تايزززد 

ٓتززر ٝ تززيٖ تا ٝت٘ززد ٝ  سززاٗتي 76حززدٝا

كوػ ٛٞ   ٓتر تاشدز ساٗتي 30پٔي ٛٞ  

ار ُُٞٚ الستيکی ٝ ًي ٚ ٛٞ ي تا ٝ ت٘د 

   5)شٌَ جريإ ٓي ياتدز
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السززتيٌي اري ٚ ٝ پززي  پٔززي يززا پززٞ ر -3

پٔزي تزاا )پزٞ ر  تزٚ  ٗتٜزاي  ت٘ظيْ ٛزٞ :

تززٚ  ًٚززيٌززي    ُُٞززٚ ٛززاي السززتيکی 

ًززٚ  ًي ززٚ ٛززٞ   السززتيٌي ٝ ٓ ززدٝا

   ٝ  ارٕٝ تا ٝت٘ززد هززر ر ا را ٝصززَ  سززت

الستيکی ٝ     ٗتٜاي  اّٝتٚ ُُٞٚ ًي ٚ 

تززٚ ٓاٗٞٓتر)كشارسزز٘   ٝصززَ اّٝ ُُٞززٚ 

يزي   ستز تر ي ت٘ظيْ ٝرٝا ٝ خرٝج ٛزٞ 

ار ٗظزر  ركتزٚ تر رٝي پٔي اري ٚ ً٘ترٍ 

تا  ٝ ت تٚ ًرإ شدٙ  ست ًٚ تٞسيِٚ 



 

66 
 

   6)شٌَ ز دً٘ٓي ػَٔ پي  كِتي 

ار اسززتگاٙ ٛززاي كشارسزز٘   سززتاٗد را 

جيززٞٙ    ٝ ػورتززٚ    کززٚ ار ٓطززة ٛززا 

ًي ٚ پرًرإ ٛٞ  ار  ستلااٙ ٓی شٞا 

كِززتي تطززٞر اسززتی تززا ت ززتٖ پززي  ٛززٞ  

 كشززرإت٘ظززيْ ٛززٞ  )اري ززٚ ً٘تززرٍ  ٝ 

 كِزتيًزرإ پزي  تا   تاٝ تشِيٚ ٛٞ  پٔي 

ًٚ سرػت إٓ تا است    ٗجاّ ٓي شٞا

تؼززد    پززر ًززرإ هاتززَ ک٘تززرٍ  سززتز  ر 

  ت ززتٚ تاشززد كِززتيپززي  ًي ززٚ ٛززٞ   

سزطح جيزٞٙ ار كشارسزز٘  جيزٞٙ  ي يززا 
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ٓي ػورتٚ ار كشارس٘  ػورتٚ  ي ثاتت 

ر  تززا  ٓززي  پززي ٓاٗززد ٝ ار  ٓززاٗي ًززٚ 

سطح جيٞٙ پاييٖ ٞ  تشِيٚ ٛتؼد    ً٘يْ 

كشارسز٘  ػورتزٚ  ي يد يزا ػورتزٚ ٓي آ

  راازٓي  تٚ ػوة تر

ٗشت ًي زٚ ٛزٞ  ٝ ُُٞزٚ السزتيکی تزٚ 

 السزتيک   سزاييدٙ شزدٕػِت تزر   زا 

كشزارخٕٞ   ٗزد  ٙ  يزري ٗاارسزتسثة 

ي السززتيکًي ززٚ ٝ اٝ ُُٞززٚ زي شززٞآزز

ٝ تزدٕٝ ٗشزت تاشز٘دز ٓحزَ  سزاُْتا د 

ٛاي ٝصَ تا د ؿيزر هاتزَ ٗلزٞا تاشز٘د ٝ 
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 تر حتی    ْٛ جد  شٞٗدز

ي    پي  ت٘ظزيْ ٛزٞ  )اري زٚ ک٘تزرٍ   کز

اسززتگاٙ كشززار ار خطززا  ػٞ ٓززَ  يجززاا

ار  زٚ ٛزا  ٗزاه  سزثة  سزت زس٘  

ٓزی شزٞٗد ٝ ک٘تزرٍ تشِيزٚ ٛزٞ  ٗشتي 

ٝ ًْ ًرإ كشار ٓشکَ ٓی شٞا   ٛٞ 

  ززٖ ٓ ززئِٚ سززثة تززرآٝرا کززْ كشززار 

سي ززززتُٞی ٝ تشٔززززيٖ   ززززاا كشززززار 

اياسززتُٞي ٓززی شززٞاز ٗوزز  ار اري ززٚ 

ک٘تززرٍ تر حتززی تززا پززا  کززرإ كيِتززر  ززا 

 ترغرف ٓی شٞاز   تؼٞ ط ار  ٚ ک٘ترٍ 
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 : پٔي الستيٌي 6شٌَ 

 

  ٓاٗٞٓتر)كشارسززززززززز٘  -4

phygmomanometer S: ٓاٗٞٓتر ترح زة

ٗٞع استگاٙ ٓي تٞ ٗد    ٗزٞع جيزٞٙ  ي   

 پمپ الستيكي)پوار(

 پيچ تنظيم هوا
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ز ار استگاٙ ػورتٚ  ي يا ايجيتاُي تاشد

 ي ٗززززٞع جيززززٞٙ  ي ٝ ػورتززززٚ  يٛززززا

ٝ ار ٗززٞع ايجيتززاُي  كشززارخٕٞ اسززتي

  ز7)شٌَ  يري ٓي شٞا ٗد  ٙ خٞاًار 

 

استگاٙ كشزار سز٘  ا ر ي ٓزاٗٞٓتر - ُق

 جيٞٙ   ) سلگٔٞٓاٗٞٓتر جيٞٙ    

    يا كشارسز٘  ار  يٖ استگاٙ  ٓاٗٞٓتر

يزي ٓحلظزٚ ا ر ي ٗٞع جيٞٙ  ي  ست ٝ 

تززر ًززٚ صززلحٚ ٓززدرج ػٔززٞاي   كِززتي 

 10ح ززة ٓيِئتززر جيززٞٙ )تززا كاصززِٚ 
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ٝ يزي ارجزٚ ت٘زدي شزدٙ ٓيِئتر جيزٞٙ  

ٚ  ٗتٜززاي إٓ حززاٝي شيشززٚ  ي ًززُُٞززٚ 

ٓوزد ر كشزار ار ز  ا را ٓشتٕ جيٞٙ  ست

ػداي ٓي تٞ ٕ    يا كشارخٕٞ ر  تا ٝت٘د 

سزطح جيزٞٙ ار ًٚ ار صلحٚ ٓدرج  ْٛ 

تؼيززيٖ هززر ر ٓززي  يززرا  ُُٞززٚ جيززٞٙ    

  7ز)شٌَ ًرا
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:اسززتگاٙ كشززار سزز٘  جيززٞٙ 7شززٌَ 

(  mercury monitor   

 

ٝ ار  ززک كعززاي  ٓشززتٕ جيززٞٙجيززٞٙ ار 

ار  ٗتٜزاي ٓحکْ هر ر ا راز يٖ ٓشتٕ ًٚ 

اسززتگاٙ ٝ ا خززَ ُُٞززٚ شيشززٚ  ي هززر ر 

 محفظه فلسي 

  طفحه فلسي مذرج

   لوله شيشه اي مذرج

 پيچ  مخسن جيوه
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ًززٚ ا ر ي يززي پززي  ت٘ظززيْ  سززت   ا را 

ٝرٝا ٝ خرٝج جيٞٙ تٚ ا خَ ُُٞٚ شيشزٚ 

ت٘ظززيْ ٓززي ً٘ززدز هثززَ     ٗززد  ٙ ر   ي 

 يري كشارخٕٞ پي  ٓشتٕ تايد تا  شزٞا 

تززا  جززا ٙ اٛززد جيززٞٙ تززٚ ارٕٝ ُُٞززٚ ر ٙ 

ار صٞرتي ًزٚ پزي  ٓشزتٕ جيزٞٙ تزا  ياتدز

ار  ٓاٗي ًٚ ٛي  كشزاري ٝجزٞا تاشد  

ٗزد را سزطح جيزٞٙ ار ُُٞزٚ تايزد تززر رٝي 

 ٓا تا كشار تر رٝي پزٞ ر ٝ تزاا  صلر تاشد

ًرإ ٝ تـيير كشار ار ًي ٚ ٛٞ   جيزٞٙ 

ُُٞٚ ر ٙ ياكتٚ ٝ ار غٍٞ ُُٞٚ تزٚ تٚ ارٕٝ 
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سٔت تزاال حرًزت ٓزي ً٘زد ٝ تزا تشِيزٚ 

ٛززٞ ي ًي ززٚ  سززطح جيززٞٙ ار ُُٞززٚ تززٚ 

پزز     سززٔت پززاييٖ حرًززت ٓززي ً٘ززدز 

استگاٙ ر   ال ّ  ستخاتٔٚ  ٗد  ٙ  يري 

ً  ٗٔزٞا تزا جيزٞٙ ارٕٝ ُُٞزٚ تزٚ سزٔت 

ٓشتٕ ٛد يت شٞا ٝ سپ  پزي  ٓشزتٕ 

ر  ت ززت تززا ار  ٓززاٗي ًززٚ    اسززتگاٙ 

 ستلااٙ ٗٔي شٞا جيزٞٙ ار ُُٞزٚ تزاهي 

 ٗٔاٗد يا حرًت ٌٗ٘دز

اسززتگاٙ تززر ي  ٗززد  ٙ  يززري ٗززٞع ار  يززٖ 

كشارخٕٞ ٗيا  تزٚ  ستت ٌٞ ) ٞشزي  
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 ز ست

ار  ٗززد  ٙ  يززري كشززارخٕٞ تززا اسززتگاٙ 

كشارسزز٘  جيززٞٙ  ي  تا ززد ٓززٞ را  يززر ر  

 رػايت ًرا:

     90-100ٓزززاٗٞٓتر ٗثا زززد تيشزززتر 

  يرٗزدٙ كشزارخٕٞٓتزر     ٗزد  ٙ  ساٗتی

تززٞ ٕ تتر حتزی  تززاتاشزد   كاصزِٚ ا شززتٚ

 خٞ ٗدز  ػد ا ر 

  ٝ  ٛززْسززتٕٞ جيززٞٙ تا ززد ػٔززٞا 

سطح چشْ هر ر  يراز ار استگاٙ ٛاي 

ٓدٍ    زتااٙ تر حتزی ٓزی تزٞ ٕ تزا هزد 
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 إٓ ر  ت٘ظيْ کراز   يرٗدٙ كشارخٕٞ

   ٓاٗٞٓتر جيٞٙ     زک ارجزٚ ت٘زد

ػٔززٞا  ا را ًززٚ چززٕٞ سززطح جيززٞٙ تززٚ 

ٛ ُززي ار ُُٞززٚ هززر ر ٓززي  يززرا  صززٞرم 

سثة  يجزاا خطزا ٓزي شزٞا ٓگر   ٘کزٚ 

چشززْ ٗتا ززک تززٚ سززطح ٛ ُززي جيززٞٙ 

تاشدزتر ي خٞ ٗدٕ ٓود ر كشارخٕٞ تايزد 

تاالتريٖ ٗوطزٚ ٛز ٍ جيزٞٙ ار سزتٕٞ يزا 

 ُُٞٚ شيشٚ  ي ر  ار ٗظر  ركتز

 

ا ر ي  كشززززززار سزززززز٘ اسززززززتگاٙ -ب 
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ٓاٗٞٓترػورتٚ   ) سلگٔٞٓاٗٞٓتر ػورتزٚ 

    

ار  يٖ استگاٙ ٓاٗٞٓتر    ٗٞع ػورتزٚ  ي 

ٓززاٗٞٓتر ا ر ي يززي صززلحٚ  يززٖ  سززتز 

تززر ح ززة ٓيِئتززر ًززٚ ٓززدرج ا يززرٙ  ي 

ارجزٚ  ٓيِئتزر جيزٞٙ  10جيٞٙ)تا كاصِٚ 

ٝ يي ػورتٚ  را ٕ  ست ًزٚ  ت٘دي شدٙ

تا تـيير كشار ار ًي ٚ ٛٞ  حرًزت ٓزي 

تا ٗگاٙ تزٚ ٓي تٞ ٕ ٓود ر كشار ر  ً٘د ٝ 

ز تؼيزيٖ ًزراٝ ارجزٚ ٚ ػورتزٓحَ تٔاو 

تـييززر كشززار ار ًي ززٚ ٛززٞ  تززا حرًززت 
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ػورتٚ ٗشإ ا اٙ ٓزي شزٞاز ار  ٓزاٗي 

ًٚ ٛزي  كشزاري ٝجزٞا ٗزد را ػورتزٚ ار 

صززلر ارجززٚ رٝي صززلحٚ تايززد تززر رٝي 

تاشدز تا كشار تر رٝي پٞ ر ٝ تـيير كشزار 

ار ًي ززٚ ٛززٞ  ػورتززٚ ار جٜززت ػورتززٚ 

ٛززاي سززاػت يززا ػٌزز  إٓ حرًززت ٓززي 

د  ػورتززٚ    ترکيثززی    ً٘ززدز ارجززٚ ت٘زز

 ػززد ا ٝ تشززف ٛززا  ػٔززٞا  ٝ  كوززی 

 ست ٝ تا زد ٓ زتويْ تزا چشزْ ار  زک 

خػ ػٔٞا تر ٓرکت صلحٚ ارجزام  تزٚ إٓ 

اسزتگاٙ ٗيزت تزر ي ٗزٞع ٗگاٙ ًراز ار  يٖ 
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 ٗززد  ٙ  يززري اهيززن كشززارخٕٞ ٗيززا  تززٚ 

  8ز)شٌَ  ست ستت ٌٞ ) ٞشي  

 

:اسزززتگاٙ كشارسززز٘  ػورتزززٚ 8شزززٌَ 

  monitor  aneroid ي)

 

كشارسزز٘  ٛززاي ػورتززٚ    كشززار ر     

 مانومتر عقربه اي

 طفحه مذرج

 عقربه
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غر ززن  ززک سي ززتْ اسززتی ٝ  ٛرٓززی 

ثثززت ٓززی ک٘٘ززد کززٚ    ٗظززر ٓکززاٗيکی 

ٗ ززثت تززٚ كشارسزز٘  ٛززا ي جيززٞٙ  ي 

پي يدٙ تر ٛ ت٘دز ظرتٚ ٛا ٝ تکإ ٛا  

سشت ار  سزتلااٙ رٝ  ٗزٚ تزر رٝ  اهزت 

ٝ ار غزٍٞ  ٓزإ اهزت  إٓ  ثر ٓی  ر رٗزد

 خٞا ر     است ٓی اٛ٘د ٝ ٓؼٔٞال  تطٞر

ًزززااب سزززثة خٞ ٗزززدٕ ٓوزززد ر ًٔتزززر 

كشززززارخٕٞ ٝ ار ٗتيجززززٚ تززززرآٝرا کٔتززززر 

ٓی شٞٗدز ت٘زاتر  ٖ    زٖ كرا كشارخٕٞ 

ٗٞع استگاٙ ٛا ٗ ثت تٚ استگاٙ ٛزا  
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ا رٗزدز ٝهتزی  يزٖ ًٔتري جيٞٙ    اهت 

استگاٙ ٛا تزا  زک كشارسز٘  جيزٞٙ    

)ت٘ظيْ  ٓزی شزٞٗد  تزا  خزت ف کاُيثرٙ 

ٓيِئتر جيٞٙ ٓٞرا هثزٍٞ  سزت   3حدٝا 

% 58  سزززت  رچزززٚ ٗشزززإ ا اٙ شزززدٙ

 اسزززتگاٙ ٛزززا  ػورتزززٚ    خطاٛزززا 

حززدٝا يززي ٓيِئتززر جيززٞٙ ٝ  4تيشززتر    

ٓتزر  ٓيِزی 7سّٞ   زٖ ٓزٞ را تيشزتر    

اسزتگاٙ ٛزا   ار ٛر صزٞرمز ا رٗد جيٞٙ

 ار د٘زتزٚ ٓزرٝر  ٓزإ ٓزي تٞ ٗػورتزٚ    

اي ًٞرتٌٞف  شٌاٍ  يجزاا دٕ صد ٛش٘ي
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  ً٘٘دز

 

يززا   ٌُترٝٗيٌززي كشززار سزز٘ اسززتگاٙ -ج

خٞاًززززززززززززار تززززززززززززا ٗٔايشززززززززززززگر 

 ) سلگٔٞٓاٗٞٓتر ايجيتاُي ايجيتاُي

تزا كشارخٕٞ ٓی تٞ ٗد    غر زن ا گزر  

 سززززتلااٙ    اسززززتگاٙ ٛززززا  خٞاًززززار 

ز يٖ ٗزٞع  ٗد  ٙ  ير  شزٞاايجيتاُي ٗيت 

ٓزٞرا ار ٓ٘زتٍ ٛزْ تر حتزي استگاٙ ٛزا 

ٛزا ز يٖ اسزتگاٙ هر ر ٓي  يرٗد ستلااٙ 

اسززتگاٙ  ييچ٘زد ٗزٞع ا رٗززدزار ٗزٞع تزا ٝ
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ا ر ي يي تا ٝت٘د  ست ًٚ حاٝي ًي زٚ 

ٛٞ  ٝ يي ُُٞٚ الستيٌي  سزت ًزٚ    إٓ 

تٚ ٓزاٗيتٞر )ٗٔايشزگر   ٝخارج ٓي شٞا 

ايجيتززززاُي ٝصززززَ  سززززتز ٗٔا شززززگر 

استی ٝ ٛزْ  پٔي ٛٞ يا جيتاُي ْٛ 

 ٗزززٞع خٞاًزززار  تٞٓاتيک)خٞاًزززار  ا رازار

تززا  ٔززيًي ززٚ ٛززٞ  تززدٕٝ  سززتلااٙ    پ

ٓززي كشززار تززر يززي أًززٚ تززاا ٝ تشِيززٚ 

زٓود ر كشارخٕٞ تر رٝ  يي صزلحٚ شٞا

ٓززي ٗٔايززإ تززٚ صززٞرم اٝ ػززدا کٞچززک 

ز ار  يززٖ ٗززٞع كشارسزز٘  ٗيززا  تززٚ شززٞا
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  9 ستلااٙ     ٞشي ٗي تز)شٌَ 

 

 

كشارسز٘  ايجيتززاُي  اسززتگاٙ:9شزٌَ 

  digital monitor )  )ٓشصٞو تا ٝ 

 مانومتر ديجيتالي

 نمايشگر ديجيتالي
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خٞاًزززار  كشزززار سززز٘ اسزززتگاٙ ٛزززاي -

   ٗگشتی يا ٓ ي تا ٗٔايشگر ايجيتاُي

ار  يٖ ٗٞع اسزتگاٙ ٛزا تجزاي تا ٝت٘زد    

ٓ  ت٘د ٝ يزا  ٗگشزت ت٘زد  سزتلااٙ ٓزي 

آ ٓا شزززام ٗشزززإ ا اٙ  سزززت زشزززٞا

اسززتگاٙ ٛززاي  ٗززد  ٙ  يززر  كشززارخٕٞ 

غر ززن  ٗگشززت يززا ٓزز   ايجيتززاُي ًززٚ   

كشززارخٕٞ ر   ٗززد  ٙ ٓززي  يرٗززد  اهززت 

 يززااي ار  ٗززد  ٙ  يززري ٗد رٗدزاسززتگاٙ 

تي تززی ٜٗا ززت تززٚ ٛززاي خٞاًززار  ٗگشزز

ٝظززؼيت ٝ آززا  تززدٕ ٝ  ٗوثززاض ػززرٝم 
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ح ززززززاو ٓحيطززززززي ار  ٗگشززززززت  

اسزتگاٙ ٛزا ٗزٞع ٛ ت٘دزْٛ چ٘يٖ  يزٖ 

   10)شکَ ت يار  ر ٕ ٛ ت٘د ز

 

 

كشارس٘   ٛاي :استگا10ٙشٌَ       

ٝ  ٗگشت  ايجيتاُي )ٓشصٞو ٓ 

 است 
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ٌٗززام ٓززٞرا تٞجززٚ ار ٗگٜززد ري اسززتگاٙ 

 كشار س٘ ٛاي 

تززٚ اهززت تايززد  كشززار سزز٘ اسززتگاٙ  -

ز  ززرااً٘تززرٍ سززاُی  کثززار ٝ تررسززي 

ٓر هثززت اهيززن ٝ ٗگٜززد ر  صززحيح ٗيززت 

ظرٝرم ا راز ُُٞٚ ٛاي استگاٙ ار  ٓزإ 

    تايزدد ٝ ٗزشٞرتيا پزي  تا ٗثايد ٗگٜد ر  

ٛزر چ٘زد  تايدزشتٚ شٞٗد رٓا اٝر ٗگٚ ا 

   ٗظززر ًي ززٚ ٛززٞ  ٝ ُُٞززٚ  ٝهززت يٌثززار

 زشٞا تررسيٛٞ  ا شتٖ تر  ٝ ٗشت 

ار تؼعززي تا ٝت٘ززدٛا  يززٖ  ٌٓززإ ٝجززٞا  -
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ا را ًزززٚ ًي زززٚ ٛزززٞ  ر  خزززارج ً٘يزززد ٝ 

تا ٝت٘د ر  ٛر چ٘د ٝهت يي تار ش تشزٞ 

 اٛيدز

ا شزٞتطٞر صحيح    استگاٙ  سزتلااٙ  -

زشرًت ار اٝرٙ ٛاي آٓٞ شي ٓ٘اسزة 

ٝ  ستلااٙ ارست    استگاٙ كشارس٘  

ٝ  ٞشي کٔک ٓی ک٘د ٗتا   خزٞتی ار 

  دزتدست آک٘ترٍ كشار خٕٞ 

 

  ٞشي پتشٌي-5

   Stethoscopeت ٌٞ ت) س
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كشززار خززٕٞ اهيززن تززر ي  ٗززد  ٙ  يززري 

ار اسزتگاٙ ٛززاي سي زتٍٞ ٝ اياسززتٍٞ 

 سززتلااٙ     ٞشززی تايززد ؿيززر خٞاًززار  

  11)شٌَ زشٞا

 

 ٞشي پتشٌي    سٚ ه ٔت تشزٌيَ 

  11:) شٌَ شدٙ  ست

 

 

 لوله هاي فلسي

 لوله الستيكي

 پوشش الستيكي
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 : ٞشي پتشٌي11شٌَ 

 

 ٞشزززي    اٝ ُُٞزززٚ ُُٞزززٚ ٛزززاي كِتي:-

كِتي تشٌيَ شدٙ ًٚ ار  ٗتٜزاي إٓ ٛزا 

اٝ پٞشف الستيٌي هر ر ا را تا ر حت ٝ 

ثاتزززت ار  زززٞش هزززر ر  يزززراز ار تؼعزززي 

 ٞشزي ٛززا  يززٖ ه ززٔت تصززٞرم ٓززٞرب 

 طفحه ديافراگم

 طفحه بل
 متحركميله اي قطعه فلسي 
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 ست ٝ ٝهتي ار ا خزَ  زٞش هزر ر ٓزي 

 يرا ه ٔت ٓٞرب إٓ ٛا تايد ٓتٔايَ تٚ 

 جِٞ تاشدز

اٝ ُُٞزٚ كِزتي ار ُُٞٚ ٛزاي السزتيٌي:-

 ٗتٜاي ايگر تٚ اٝ ُُٞٚ الستيٌي ٓتصزَ 

ٛ ت٘د ًٚ  يٖ اٝ ُُٞٚ تٚ يي ُُٞٚ حدٝا 

ٓتر ٓ٘تٜزي شزدٙ ٝ ار  ساٗتي 30تا  25

 ٗتٜا تٚ يي صزلحٚ كِزتي  ٞشزي ٝصزَ 

 ٓي  راٗدز

يزي غزرف  يزٖ صززلحٚ  صزلحٚ  ٞشزي:-

)ه ززٔت ًززٞچٌتر ٝ تززا bell   ت٘ززاّ تززَ
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 سطح  ٞاتر  ٝ غرف ايگر ت٘اّ اياكر  ْ

diaphragmٔت تتر تزر ٝ تزا سززطح )ه ز

صاف   ست ًٚ تٞسيِٚ يي هطؼٚ كِزتي 

ٓيِٚ  ي شٌَ ًٞچي ٓتحرى ًٚ هاتِيزت 

چرخف ا را تزٚ  ٗتٜزاي ُُٞزٚ السزتيٌي 

ٝصززَ ٓززي شززٞاز  ر  ٞشززي ٛززْ ا ر ي 

اياكر  ْ ٝ ْٛ تَ تاشد  تايد  ٞشزي ر  

ار  ٞش  ر شزت ٝ تزا  إ ظزرتٚ ٓ يزْ 

رٝي اياكر  ْ يا تَ ارياكت ًٚ ًزد ّ يزي 

يٖ اٝ ه ٔت تٚ ُُٞٚ  ٞشزي  رتثزاغ     

ا را ٝ صد  ر  ٓ٘توَ ٓي ً٘زدزٓؼٔٞال  تزا 
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ٗيْ اٝر چرخاٗدٕ هطؼزٚ كِزتي ٓيِزٚ  ي 

ٓي تٞ ٕ  ٗتواٍ صد     اياكر  ْ يزا تزَ ر  

تٚ ُُٞٚ  ٞشي ٓرتثػ ساختز صزد ٛا  

کٞرتکٞف تا كرکزاٗ  کزْ    ه زٔت تزَ 

تٜتر ش٘يدٙ ٓي شٞا ز  ر    اياكر  ْ يزا 

ٓي شزٞا تايزد تزا  ٗگشزتإ تَ  ستلااٙ 

اسززززت صززززلحٚ  ٞشززززي ر  رٝي تززززا ٝ 

 ٗگٜد شتز 

 

شر يطي ًٚ ار ٓٞرا  ٞشي تايد رػايت 

 ًرا:
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ُُٞٚ ٛا   ٞشي تا د تودر کزاكی تِ٘زد -

تاشد تزا كزرا  يرٗزدٙ كشزار خزٕٞ تتٞ ٗزد 

صد ٛا  کٞرتکٞف تٚ ٛٔتٓإ تا ش٘يدٕ 

 ز ٗگاٙ ً٘د  خٞاچشْ ٓواتَ ٓاٗٞٓتر ار 

آسززية  ٞشززي ر  ٛٔيشززٚ ًيليززت ٝ -

تررسززي ً٘يدزُُٞززٚ ٛززاي  ٞشززي تايززد 

ًٞتزززززاٙ ٝ ار حزززززد ٓ٘اسزززززة ظزززززشيْ 

ٗ ثتا سزلت  ٝ تززا هطززر ًٞچززي تاشززد ٝ 

 ٗشتي ٗد شتٚ تاشدز

ار يي ٓحيػ ساًت ٝ آر ّ هر ر  يريد تزا -

 ٓؼاي٘ززٚ شززٞٗدٙ ًٞرتٌززٞف كززراصززد ٛاي 
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 تحت تاثير صد ٛاي ٓحيػ هر ر ٗگيراز 

الستيٌي  ٗتٜاي كِتي  ٞشي  پٞشف-

هثَ     يٌ٘ٚ ار  ٞش تگر ريزد تزا  ٌُزَ  ر 

خصززٞو   ززر تٞسززػ  كززر ا تززٚ تٔيززت ً٘يد 

   إٓ  سزتلااٙ خيِي ًزْ ًٚ  ايگر يا  يٖ

 زشدٙ  ست 

ٛززر اٝ ه ززٔت كِززتي ر  ار  ززٞش هززر ر -

اٛيززدزار تؼعززي  ٞشززي ٛززا اٝ غززرف 

ًٔي تٚ سٔت جِٞ هر ر ٓٞرب ٝ  ٞشي 

 ا را تا ار  ٞش تٜتر هر ر  يراز

 ٗتواٍ صد  تزٚ  ٞشزي ر  تزا  إ ظزرتٚ -
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ٓ يززْ  ٗگشززت تززر رٝي ايززاكر  ْ يززا تززَ 

  ٓتحإ ً٘يد ز

ٝهتي اٝ غزرف  ٞشزي ر  ار  زٞش ٛزا -

 ر شززتيد ار ه ززٔت تززَ يززا ايززاكر  ْ 

 يٖ صحثت ٌٗ٘يد يزا ظزرتٚ ٓحٌزْ ٗتٗيزدز

 جززدي ززٞش آسززية  تززًٚززار ٓززي تٞ ٗززد 

ترساٗد ٝ   ر حجْ صد   ياا تاشد تاػز  

 يا ٗو  ش٘ٞ يي شٞازًاٛف ش٘ٞ يي 

تزززر ي تزززٚ حزززد هَ رسزززاٗدٕ صزززد ٛاي -

خارجي    تٔاو يا ٓزاُف  ٞشزي رٝي 

 پٞست يا ُثاو خٞاا ري ً٘يدز
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 ٞشزي اهزت ً٘يزد تٜتر تر ي ٗگٜد ري -

ُُٞٚ ٛزا پزي  ٗشٞرازتزٚ ٛٔزيٖ ٓ٘ظزٞر ار 

تئارسززتإ ٛززا يززا ٓطززة ٛززا  ٞشززي ر  

 آٝيت ٕ ٓي ً٘٘د ز   

ٛ٘گززآي ًززٚ صززلحٚ  ٞشززي تززر رٝي -

ياكر  ْ يا تٚ صلحٚ اٝي كرا هر ر ا را تا 

يدز تا كشزار ًٔزي تَ كشار  ياا ٝ را ٌٗ٘

تٞسززػ  ٗگشززت ٝسززػ ٝ ٗشززاٗٚ صززلحٚ 

ر  رٝي پٞسززت )ٓحززَ شززريإ  ٞشززي 

 ٗگٜد ريدز تا ٝيي  
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 ٓزاٗٞٓتراسزتگاٙ ٛزاي تزا  ٓت يا ٝ ٓؼاية

  ػورتٚ    ٝ جيٞٙ  ي

 ػورتززٚ    ٓززاٗٞٓترٓت  ززا   ي    کزز -

  ززٖ  سززت کززٚ تززٚ  ٗ ززثت تززٚ جيززٞٙ  ي

ر حتززی    ٓحِززی تززٚ ٓحززَ ا گززر هاتززَ 

اسزززتگاٙ ٛزززاي جيزززٞٙ  ي حٔزززَ  ستز

ٗ ثت تٚ حرًت ٝ جاتجايي ح او تزر 

ٛ ت٘د ٝ  حتٔاٍ شٌ تٖ ُُٞٚ شيشٚ 

 ز  ٝجٞا ا را ي ٝ ٗشت جيٞٙ 

تؼعززي    ٓززدٍ ٛززا ار تا ٝت٘ززد  ززک  ار -

ْٛ تؼثيٚ شزدٙ  سزت  ت٘زاتر  ٖ   ٞشی
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جد  اٗززٚ   ٞشززیشززٔا ٗيززا  ٗد ر ززد  ززک 

 ٗززد  ٙ      ززٖ غر ززن ٝ  خر ززد ري ً٘يززد

تٜتر ٓد ر ت ٓی شٞاز كشارخٕٞ   يري

يزي ز راشٌَ خاصزی ا استگاٙ   ٖ ٗٞع 

تؼثيٚ شزدٙ  سزت حِوٚ كِتي ار تا ٝت٘د 

ر  تزا يزي اسزت  تزٚ کزاف  ًٚ ٓزي تزٞ ٕ

 ز  ر حتي رٝي تا ٝ هر ر ا ا

ٗٔايشززگر ػورتززٚ       ٗٔايشززگرٛا   -

تر حتززی  ٓززا   ر  ٗتززر  سززت  ٌُترٝٗيٌززي

 آسية ٓی تي٘د ٝ اهت إٓ کْ ٓی شٞاز

 جيززٞٙ  ي يززا ػورتززٚ  يٛززاي ٓززاٗٞٓتر -
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تر    كر ا ا ر   ٗو  ش٘ٞ ئی ٓ٘اسزة 

  چٕٞ تا زد    غر زن  ٞشزی تزٚ ٘دٗي ت

  ٞش اٛ٘دز ًٞرتٌٞفصد   

پتشزٌي ٞس زام ر ًت ٝ ٓت يار     ٓ-

تٚ ػِت خطزر م ٓاٗٞٓترٛا  جيٞٙ    ر  

حرف کراٙ  ٗزد ٝ    ٗزٞع ػورتزٚ    جيٞٙ 

  ستلااٙ ٓی ک٘٘دز 

ٓزززاٗٞٓتر ٛزززاي جيزززٞٙ    ٝ ػورتزززٚ  ي -

ٝسا َ هاتَ  ػتٔاا ٝکارآٓد ٛ ت٘د   ٓزا 

ٓززاٗٞٓتر ٗ ززثت تززٚ ٓززاٗٞٓتر ػورتززٚ    

 ا راز اهت ًٔتري جيٞٙ  ي 
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اسززززتگاٙ ٛززززاي تززززا  ٓت يززززا ٝ ٓؼايززززة

  ) ٌُترٝٗيي ٗٔا شگرٛا  ا جيتاُی

چٕٞ استگاٙ ٛا  جيٞٙ    تؼِت خطزر -

جيززٞٙ    اٝر خززارج خٞ ٛ٘ززد شد ٝسززا َ 

 ٗد  ٙ  يزر  كشزار خزٕٞ  ُکترٝٗيکزی ار 

 ٝ ج ٓي يات٘دزر آي٘دٙ

 ؿِة   ٖ ٝسا َ تر    ستلااٙ تزاُي٘ی -

  زٖ ار اهين ٛ زت٘دز تودرًاكيٓؼٍٔٞ 

ت ززيار     خٞاًززار ٗززٞع اسززتگاٙ ٛززاي 

 ٗزد  ٙ  يزر  كشزار ٓرتزٞغ تزٚ خطاٛا  
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 ٗ زإ) يرٗدٙ خٕٞ کٚ ٓی تٞ ٗد تٞسزػ 

 از را  جاا شٞا  حرف ٓی كشارخٕٞ  

خٞاًزززار  اسززتگاٙ ٛززاي  ٗززد  ٙ  يززري-

ػٔزززٞٓی تزززر ٖ ٝسزززيِٚ  ٗزززد  ٙ  يزززر   

   ٛٔٚ ٜٓٔتزر تزر ي  زٛ ت٘دكشارخٕٞ 

خٞا پايشي ٝ  ٗزد  ٙ  يزري تٞسزػ خزٞا 

كرا   ستلااٙ     يٖ اسزتگاٙ ٛزا ت زيار 

 ر حت تر  ستز

رٝ   ًٚ ٓوااير كشزارخٕٞتٚ ػِت  يٖ  -

 خٞ ٗدٕ ٗشزإ ا اٙ ٓزی شزٞا ٗٔايشگر

ز تؼعزی    خٕٞ ر حت  سزتٓود ر كشار
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ٗٔايشزززگرٛا   ُکترٝٗيزززک  زززک ٗ زززشٚ 

 زد ٗا رْٛ چاپی کاؿر  

تزر   تئزار ٕ ا ر     ٌُترٝٗييٗٔا شگر -

    سزتلااٙ ٗو  ش٘ٞ ئی خٞب  سزت ٝ 

ٗيا  چٕٞ    ست ايگرع  ٗٞ ر حت تر    إٓ 

   ٗد راز ٞشی  تٚ

  ٖ   ٌُترٝٗيٌيٓؼا ة ٗٔا شگر يٌي    -

 ست کٚ تا حرکزت تزدٕ يزا ظزرتإ هِزة 

  زٗآ٘ظْ  اهت إٓ تـيير ٓی ک٘د

 ٗٔا شگر ٗيا  تٚ تاتر  ا راز -

تؼعی    ٓدٍ ٛاي ايجيتاُي كوػ تر   -
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 سززتلااٙ ار تززا ٝ  چززي غر حززی شززدٙ 

 ٗدز   ٖ ٓ ئِٚ ٓٔکزٖ  سزت ار تؼعزی 

كشززارخٕٞ ار  تئززار ٕ ًززٚ  ٗززد  ٙ  يززري

تا ٝي چي  ٌٓإ ٗد را ٝ كشزارخٕٞ تايزد 

   تزززا ٝي ر سزززت  ٗزززد  ٙ  يزززري شزززٞا  

  12ٓشکَ   جاا ک٘دز)شٌَ 

تؼعزززی    ٗٔا شزززگرٛا   ٌُترٝٗيٌزززي  -

  ر ٕ ٛ ت٘دز
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 :تا ٝت٘د ٓشصٞو است چي12شٌَ 

 

تا اسزتگاٙ ٛزاي   ٗد  ٙ  ير  كشار خٕٞ

 جيٞٙ  ي يا ػورتٚ  ي

تر ي هعاٝم ار ٓٞرا ٝظزؼيت كشزارخٕٞ 

ٛزر اٝ ٓوزد ر كشزارخٕٞ ٛر كزراي تايزد 

 مخظوص دست چپ
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  ٗد  ٙ  يري شزٞاز سي تٍٞ ٝ ا استٍٞ

كشززززار خززززٕٞ ترح ززززة ٓيِززززی ٓتززززر 

 ٗززززد  ٙ  يززززر  ٓززززی  (mmHg)جيززززٞٙ

ٓر حَ  ٗززد  ٙ  يززر  اهيززن كشززار شززٞاز

ٓززاٗٞٓتر اسززتگاٙ ٛززاي ا ر ي خززٕٞ تززا 

 ػورتٚ     ا جيٞٙ     ک إ  ستز

 

    ٗززد  ٙ  يززر   تٞجززٚ هثززٌَٗززام ٓززٞرا 

   كشار خٕٞ

 

هثزززَ     ٗزززد  ٙ  يزززري  آٓزززااٙ سزززا  -1
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 كشارخٕٞ

ٝ ا ر   حر رم   غام ٓؼا ٘ٚ تا د ساًت-

 ٓ٘اسة تاشدز 

ٓاٗٞٓتر تايد ٛزْ سزطح چشزْ  يرٗزدٙ -

كشارخٕٞ هر ر  يراز استگاٙ كشارس٘  

ر  ٗتايي تا ٝيي ًزٚ ٓزي خٞ ٛيزد كشزار 

اٛيزدز كاصزِٚ خٕٞ ر   ٗد  ٙ تگيريد  هزر ر 

ٓؼاي٘ٚ شٞٗدٙ تا  يرٗدٙ كشزارخٕٞ ٗثايزد 

 تيف    يي ٓتر تاشدز

كشززززارخٕٞ ر  ٓززززي تززززٞ ٕ ار حاُززززت -

ٗش تٚ  ي ززتااٙ ٝ ار   ًشززيدٙ  ٗززد  ٙ 
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 يري ًرازار  ٗد  ٙ  يري كشارخٕٞ تزيٖ 

ت اسزززت ر سزززت ٝ چزززي ٌٓٔزززٖ  سززز

 ٓيِزي ٓتزر جيزٞٙ 10-20ي حزدٝا  خت ك

ٚ ٝجٞا ا شتٚ تاشد ٝ تايد كشارخٞٗي ً

تٜتزر  سزت  تاالتر  سزت ار ٗظزر تگيريزدز

كشارخٕٞ    است ر سزت ٝ ار ٝظزؼيت 

 ٗش تٚ  ٗد  ٙ  يري شٞاز

 

 ٓؼاي٘ٚ شٞٗدٙظؼيت ٝ-

 كزززر ا ٓؼاي٘زززٚ شزززٞٗدٙ ) كزززر اي ًزززٚ 

كشارخٕٞ إٓ ٛا  ٗد  ٙ  يري ٓي شٞا   
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هثزززَ     ٗزززد  ٙ  يزززري كشزززارخٕٞ تايزززد 

 شر يػ  ير ر  رػايت ً٘٘د: 

 ٗززد  ٙ  يززر  كشززار هثززَ    اهيوززٚ  30 -

 ٝ خززٕٞ    ٓصززرف کززاكئيٖ)هٜٞٙ ٝ چززاي 

ٓحصززززٞالم اخززززاٗي  ٓصززززرفٝ  ُکززززَ 

ٝ كؼاُيززت تززدٗي شززديد  خززٞاا ري ً٘٘ززد

ار ؿيزر  ي٘صزٞرم كشزار   ٗد شتٚ تاشز٘د

ٛٔٚ  يزٖ خٕٞ ٗثا زد  ٗزد  ٙ  يزر  شزٞاز

ٓٞ را رٝي ٓواٝٓت شرياٗ ٚ ٛا  ثر ٓزي 

 ر رٗد ٝ  كت يف ؿيزر ٝ هؼزي كشزارخٕٞ 

 زخٞ ٛيْ ا شت
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 ٗاشتا تاش٘دز ٗثايد -

إٓ هثَ     ٗد  ٙ  يري كشزارخٕٞ ٓ اٗزٚ -

 زتاشدخاُي ٛا 

اهيوززٚ هثززَ     ٗززد  ٙ  يززر   5تززٚ ٓززدم -

كشزززارخٕٞ  سزززتر حت ک٘٘زززد ٝ صزززحثت 

 ٗک٘٘دز

تر    ٗد  ٙ  ير  كشارخٕٞ ال ّ  سزت -

ُر  تايزد پاٛا  كرا ا ر ي تکيٚ  اٙ تاشد 

يا  ک سزطح ٓحکزْ ًق پا ر  رٝي  ٓيٖ 

آر ّ ٝ ر حزززت ار  زززک ٝظزززؼيت  تگزززر را 

کيززٚ اٛززد ٝ ت پشززت خززٞا ر ت٘شززي٘د ٝ 
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اسززززت ٛززززا ٝ پاٛززززا ف ر  رٝي ٛززززْ 

 ٗوثزززاض ار ؿيزززر  يزززٖ صزززٞرم ٗگزززر راز

 يتٝٓتريززززي ػعزززز م سززززثة  كززززت يف 

  ر تٌيزٚ  زاٙ كشارخٕٞ كزرا ٓزي شزٞاز

 6ٗد شتٚ تاشد كشزارخٕٞ اياسزتٍٞ تزا 

ٓيِئتزززر جيزززٞٙ ٝ   زززر پاٛزززا رٝي ٛزززْ 

كشارخٕٞ سي زتٍٞ تزيٖ  ر شتٚ شٞا 

 ٓتر جيٞٙ تاال ٓي رٝاز ٓيِي 8تا  2

غٞر  هر ر  يزرا تايد تا ٝ  است تئار -

کٚ تحت حٔا ت تاشد)تٌيٚ  زاٙ ا شزتٚ 

ٛزْ سزطح هِزة تطٞر  كوي ٝ  تاشد  ٝ 
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 يزٖ سزطح تايزد ار ز 13هر ر  يرا )شٌَ 

ٝسززػ ج٘ززاؽ سززي٘ٚ ٝ ٓحززاا م چٜززارٓيٖ 

تا ٝ  كزرا ر  كعاي تيٖ اٗدٙ  يي تاشزدز

تطزٞر ر حزت تا سطح هِة  ٝ تاال تثر زد ٝ 

اسزت كزرا ٗثا زد خزْ  رٝ  ٓيت تگر ر زدز

اسززت  ٝ ٗثايززد تاشززد ٝ ٓشززت ٗک٘ززد ز

چزززٕٞ تاػززز  سزززلتي ٝ  آٝيزززت ٕ تاشزززد

ٝ تـييززر كشززار  ٗوثززاض ػعزز م اسززت 

شززدٙ ٝ كشززارخٕٞ تطززٞر ٛيدرٝسززتاتيي 

ٓيِئتزر جيزٞٙ  10تر) اٛي تا ًااب تيش

ٝ   ززر  ياسززتٍٞ ار كشززار سي ززتٍٞ ٝ ا
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تززاالتر    سززطح هِززة تاشززد كشززارخٕٞ 

 ٓيِي 10ًٔتر    ٓود ر ٝ هؼي ) اٛي تا 

 ٓتر جيٞٙ ار كشار سي تٍٞ ٝ اياسزتٍٞ

 5/2ٓيِئتزززر جيزززٞٙ تزززٚ    ي ٛزززر  2يزززا 

حتززي ز ٗشززإ ا اٙ ٓززي شززٞاساٗتئتر

ٝ  كزرا رٝ  تشزت ٓؼا ٘زٚ ار   تکشزد  ر 

 5است ار سطح هِة ٗثاشد  زاٛي تزا 

جيٞٙ ار كشار اياستٍٞ تلاٝم ٓتر  ٓيِي

تا ٝ چزٚ ار حاُزت  ٗزد  ٙ  يجاا ٓزي ً٘زدز

ار    يري ٗش تٚ  چزٚ  ي زتااٙ ٝ چزٚ 

تايد ار سطح هِة تاشد ٝ تٌيزٚ  ًشيدٙ
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زار حاُزت ار    اٙ ٓ٘اسة ا شتٚ تاشزد

ًشيدٙ تٜتر  ست يي تزاُف ًٞچزي  يزر 

اسززت هززر ر  يززرا تززا ٛززْ سززطح هِززة 

ي ار حاُت  ي تااٙ ٓزي تزٞ ٕ تزا يزشٞاز

است تا ٝي است كرا ٓؼاي٘ٚ شٞٗدٙ ر  

ٗثايد ً٘يدزتٌيٚ  اٙ  يجاا ركت تا تر ي  ٝ 

   خٞا كرا تر ي  يجاا تٌيٚ  اٙ اسزت  ٝ 

ار  ستلااٙ    استگاٙ ٛاي ًٔي تگيريدز

ايجيتاُي ٓ ي يزا  ٗگشزتي ٗيزت اسزت 

 تايد ْٛ سطح هِة هر ر  يراز
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 هر ر  ركتٖ تا ٝ ار سطح هِة:13شٌَ 

 

    لتگٞٛززاي ٜٓززي  ٝ شززٞخي تززا كززرا -

 ٓؼاي٘ٚ شٞٗدٙ  تايد خٞاا ري شٞاز   

ار حيٖ  ٗد  ٙ  يري كرا تايزد آر ّ ٝ تزی -

حرکت ت٘شي٘د ٝ ساًت تاشزد ٝ  يرٗزدٙ 

كشارخٕٞ ٗيت تايد ساًت تاشزد زار ؿيزر 

 يززٖ صززٞرم ار  ثززر  سززترو ٝ ٛيجززإ 
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ٗاشززي     يززٖ شززر يػ  ٌٓٔززٖ  سززت 

 كشارخٕٞ كرا  كت يف ياتدز

ٓؼٔٞال  كشزارخٕٞ سي زتٍٞ ار اسزت 

ٓتززر جيززٞٙ تيشززتر     ٓيِززي 10ر سززت 

ا  است چي  ست تٚ ٛٔزيٖ اُيزَ ؿاُثز

   اسزززت ر سزززت تزززر ي  ٗزززد  ٙ  يزززري 

كشزارخٕٞ  سزتلااٙ ٓززي شزٞا زتززا ٝئی 

کٚ كشزار خزٕٞ ار إٓ  ٗزد  ٙ  يزر  ٓزی 

شززٞا تا ززد تززا شززاٗٚ ُشززت تاشززد ٝ   ززر 

آستيٖ ُثاو تاال  اٙ ٓي شٞا تاي تي 

ٝ تزٚ  ٗزد  ٙ ًزاكي  شزاا تاشزد تزا  ٗا ى
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رٝي تا ٝ كشار ٗياٝرا ٝ ٓاٗغ جريإ خزٕٞ 

ٓاٗغ هر ر ركتٖ صزحيح تا ٝت٘زد رٝي  ٗيتٝ 

 ز   ر آسزتيٖ ُثزاو 14شٞا)شٌَ ٗتا ٝ 

ت٘گ  ست تٜتر  ست كزرا ُثزاو خزٞا ر  

ار آٝراز آسززتيٖ ت٘ززگ تاػزز  ٓززي شززٞا 

ًٔتززر    ٓوزد ر ٝ هؼززي ٓوزد ر كشزارخٕٞ 

 خٞ ٗدٙ شٞاز

 

 تاال  إ آستيٖ ٗا ى ُثاو :14 شٌَ
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 كر اي ًٚ    ا رٝي ٛاي ًاٛف اٛ٘دٙ -

كشززارخٕٞ  سززتلااٙ ٓززي ً٘٘ززد  تٜتززر 

ٝظؼيتي يزا  ست تر ي تؼييٖ كشارخٕٞ 

                  يا پٞسز ٞر ٍ  ٝرتٞستاتيي

( orthostatic or postural    ٕٞكشزارخ

إٓ ٛا ار حاُزت  ي زتااٙ يزا ار  ًشزيدٙ 

ار كشززارخٕٞ  شززٞاز ٗيززت  ٗززد  ٙ  يززري

حاُززززت  ٝظززززؼيتي ار ؿاُززززة ٓززززٞ را ار

 20   تااٙ كشارخٕٞ سي تٍٞ حزد هَ 

 10ٓتزر جيزٞٙ ٝ اياسزتٍٞ حزد هَ  ٓيِي
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اهيوززٚ  ي ززتاإ  3ٓيِئتززر جيززٞٙ غززي 

 كززت ٓززي ً٘ززد ًززٚ تايززد    كشززارخٕٞ 

ٗاشززي     خززت الم ػصززثي  كتززر م ا اٙ 

 شٞاز

 

 

 ت تٖ تا ٝت٘د-2

  ٗد  ٙ  يري تا ٝ-

ار  ٗززززد  ٙ  يززززري  ٜٓززززْي يززززي خطززززا

كشارخٕٞ  ستلااٙ    تا ٝت٘د ٗآت٘اسزة 

ٓي  ستز  ر تا ٝت٘د کٞچک تاشد تاػ  
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 يزااتر    ٓوزد ر ٓوزد ر كشزار خزٕٞ شٞا 

/4/2)   ٝ هؼي 
/8تا  2/3

ٓيِي ٓتزر جيزٞٙ  12

ٝ   زززر تا ٝت٘زززد تزززترب تاشزززد ٓوزززد ر   

تزا  10)ٔتزر    ٓوزد ر ٝ هؼزي کكشارخٕٞ 

 زاٙ شٞاا ٗشإ ٓيِي ٓتر جيٞٙ   30

 ٗتشاب  ک تا ٝت٘د تا  ٗد  ٙ ٓ٘اسزة ٗيزا  

تٚ تؼييٖ  ٗد  ٙ اٝر تزا ٝ ار ٝسزػ تزا ٝي 

تايزد كرا ا رازتر ي تؼيزيٖ ٓوزد ر اٝر تا ٝ 

كاصزززِٚ تزززيٖ غزززٍٞ تزززا ٝ  ؼ٘زززی ٝسزززػ 

 ستشٞ ٕ شاٗٚ ٝ سزر  سزتشٞ ٕ آرٗز  ر  

سزپ  اٝر تزا ٝ ر  ار إٓ  ركزت ٝ ار ٗظر 
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  15ٓحَ  ٗد  ٙ  ركتز)شٌَ 

 

 

: ٗد  ٙ  يزري تزا ٝ تزر ي تؼيزيٖ 15شٌَ 

 اٝر تا  ٓحَ 

 

 تا ٝت٘د  ٗتشاب

تصٞر ٓي شٞا   ر هاار تاشيْ تا ٝت٘د ر  
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اٝر تزززا ٝ تث٘زززديْ پززز   ٗزززد  ٙ تا ٝت٘زززد 

ٓ٘اسة  ست ار صزٞرتي ًزٚ  يزٖ تصزٞر 

 شتثاٙ  سزتز  ٗزد  ٙ ٓ٘اسزة ٝ صزحيح 

تا ٝت٘د  ساسا  تر ح زة ار    ٝ پٜ٘زاي 

تاشزد  تؼيزيٖ تا ٝت٘دي ًٚ خاُي    ٛزٞ  

ٓي شٞاز هاػدٙ ٓؼٍٔٞ  يزٖ  سزت ًزٚ 

ٓتززر تيشززتر  سززاٗتي 33  ززر اٝر تززا ٝ    

تاشززد تايززد    تا ٝت٘ززد تززترب تززر تجززاي 

 ٗززد  ٙ تا ٝت٘ززد   سززتاٗد را  سززتلااٙ ًززراز

تا د ٓطاتن ٝ ٓت٘اسة تا اٝر تزا ٝ تاشزد 

  ز  2)جدٍٝ
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 تؼزاا  تا ٝت٘د تايدٛٞ ي الستيٌي ًي ٚ 

غٍٞ ٓطِٞب  تطٞرصحيح ا شتٚ تاشد ٝ 

ػزرض إٓ ٝ  ر  تپٞشزاٗد تا ٝاٝر % 80إٓ 

اٝ سزّٞ ٝ يزا تاشزد % اٝر تا ٝ  40حدٝا

 ُثتٚ ار شززززآَ شززززٞاز  رغززززٍٞ تززززا ٝ 

ٌٔزٖ ٓتا ٝت٘دٛاي  ستاٗد را  يٖ شر يػ 

 ٌٓززإ   سززت  ٓززا ار تا ٝت٘ززدٛاي تتر تززر

 حتٔاٍ ا را كراي ًزٚ چٕٞ  پرير ٗي ت 

ار   ًٞتاٙ تاشزد ٝغٍٞ تا ٝي چام  ست 

تا غٍٞ تا ٝي تتر تر ٗتيجٚ پٜ٘اي تا ٝت٘د 

كزززرا ٓت٘اسزززة ٗٔزززي شزززٞا ٝ ٓوزززد ر 
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زار  زرااكشارخٕٞ ٗاارست تزرآٝرا ٓزي 

كرا ٝ    ساػد تجاي تا ٝ  يٖ شر يػ تايد 

تجززززاي ٗززززثط تززززا ٝيي    ٗززززثط ٓزززز  

كشزززارخٕٞ ر   سزززتلااٙ ٝ )ر اياٍ است

ٛزززر چ٘زززد ٌٓٔزززٖ   ٗزززد  ٙ  يزززري ًزززرا

كشارخٕٞ تيشتر    ٓود ر ٝ هؼزي تزرآٝرا 

   اسززتگاٙ ٛززاي  ُثتٚ ٓززي تززٞ ٕ شززٞاز

 سزززتلااٙ ٗيزززت ايجيتزززاُي ٓززز  اسزززت 

تؼييٖ ػزززرض ًي زززٚ ٛزززٞ     رٝي ًزززراز

تا ٝت٘د ر حت تر    غزٍٞ إٓ  سزت ًزٚ ار 

تا ٝت٘د پٜ٘إ  ستزػرض ًي زٚ ٛزٞ  تزا 
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ػرض تا ٝت٘د تا ًٔي  خت ف توريثا  يزي 

  ز ٗد  ٙ  ست

اٝر تزا ٝ ر  %  80)کزآ    ٛزٞ   ر کي ٚ 

 ه ززٔت ٝسززػ ًي ززٚ ٛززٞ  ر  ٗپٞشاٗد

رٝي سززطح ا خِززي تززا ٝ )ٓحززَ شززريإ 

تا ٝيي  هر ر اٛيدزٓتٞسػ  ٗزد  ٙ پٜ٘زاي 

ٓتر  ست  ٓزا  ساٗتي 12تا ٝت٘د )ػرض  

  زززر تزززا ٝي كزززرا خيِزززي چزززام تاشزززد 

   تا ٝت٘ززد پٜززٖ تززر  سززتلااٙ تاي ززتي 

ر ً٘يززززد ا ٓززززا اهززززت   2شززززٞاز)جدٍٝ 

 ستلااٙ    تا ٝت٘د تتر تزر پٜ٘زاي تا ٝت٘زد 
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ُززر  تٜتززر  زتززا ٝ ٓت٘اسززة تاشززد غززٍٞتززا 

)ٓز    تا ٝت٘زد  تا ٝت٘د ٗٞع ست تٚ جا  

کي زٚ  تؼزاا تٚ  ٗد  ٙ   ارشت تتر  اٍ

  ٛٞ   تا ٝت٘د تٞجٚ کراز 

 كزر اي ًزٚ تٚ  كزر ا چزام يزا تٜتر  ست 

تٞصزيٚ شزٞا رٗزد   اتا ٝي خيِزي تزترب 

اسززتگاٙ كشارسزز٘  تززا ًززاف تززر ي خززٞا 

 يفخززٞتززا اٝر تززا ٝي تززترب ٝ ٓ٘اسززة 

تٜيٚ ً٘٘د چٕٞ ار ٛٔٚ ٓر ًت تٜد شتي 

ارٓاٗي  ٌٓإ تٜيٚ  ٗٞ ع  يٖ استگاٙ ٛا 

   ٝجٞا ٗد راز
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چززاهي تززر صززحت ٓوززد ر كشززارخٕٞ ار 

ًٞاًإ جٞ ٗإ سززأُ٘د ٕ ٝ  ٗززإ تززارا ر 

 تاثير ٓي  ر راز

تا ٝت٘ززد اسززتگاٙ كشززار   ٗززٞ ع: 2جززدٍٝ  

 خٕٞ

اٝر 

 (cm)تا ٝ

کي زٚ   تؼاا

 ٞٛ(cm) 

 )ٗٞع  ٗزززززززززد  ٙ

 (cm)تا ٝت٘د

تا ٝ  تتر  زاٍ  10×  24 26-22

 کٞچک

 تا ٝ  تتر  زاٍ 13×  30 34-27

  ستاٗد را
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تا ٝ  تتر  زاٍ  16×  38 44-35

 ارشت

ر ٕ  20×  42 52-45

 كززر ا )تتر  ززاٍ

 چام خيِي 

 

 تا ٝت٘د ٓحَ هر ر  ركتٖ -

ا   ر    هثَ ٛٞ يي ارٕٝ تا ٝت٘د تاشزد  تز

پي  ت٘ظيْ ٛٞ ي پٔي اسزتگاٙ  تا  ًرإ

ُثزٚ پزا ي٘ی تا ٝت٘زد   ٛٞ  ر  خزاُي ً٘يزدز

تاالتر    ٗوطزٚ ظزرتإ  ساٗتئتر 2-3تا د 
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شزززر إ تزززا ٝئی) ٞاي يزززا چزززيٖ آرٗززز   

تاشدزتا ٝت٘د ر  تا د رٝ  تا ٝ  ُشت كرا 

ساٗتئتر تاالتر    چيٖ آرٗز   3تا  2حدٝا 

) ٞاي تيٖ ساػد ٝ تا ٝ  غزٞري تپي يزد 

ًٚ كعا  کاكی تزر     ٘کزٚ تتٞ ٗيزد  زک 

هزر ر اٛيزد   ا شزتٚ  تا ٝت٘زد ٗگشت   ر 

 تاشدز 

تزززر رٝي تؼعزززي    تا ٝت٘زززدٛا يزززي خزززػ 

  تززٚ شززٌَ 16خ  ػرظي)شززٌَ شززا

تا ػ ٓزت )       ػٔٞا ار  ٗتٜاي غٍٞ تا ٝت٘د

هززر ر ا را ًززٚ تطززٞر ػرظززي تززا غززٍٞ     
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تا ٝت٘د تٚ اٝر تزا ٝ ٓي رخزدز  ٓزاٗی کزٚ 

تا ٝت٘د اٝر تا ٝ ٓي چرخد  ٝسػ کي زٚ 

ٛٞ  ًٚ  زاٛي تزا يزي ػ ٓزت ٓشزش  

شدٙ  ست تا د رٝ  شر إ تا ٝئی ٝ اٝ 

٘ار شريإ تزا ٝيي ُُٞٚ الستيٌي إٓ ار ً

 ٝ تر رٝي چيٖ آرٗ  هر ر  يراز

 خط شاخض

 منطقه محذوده

 خط شاخض
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 :ٓحَ خػ شاخ 16شٌَ 

 

ُُٞٚ ٛا ٗثايد  رٙ يا پي  تشٞرٗد يزا ار  يزر 

تا ٝت٘د  ير ً٘٘زد ٝ خزػ شزاخ  تايزد تزر 
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رٝي ٝسػ يزا حزد ً ر ار  ٗتٜزا  ٓ٘طوزٚ 

تزا ٓحدٝاٙ  ي ًٚ ار  ٗتٜاي ًي زٚ ٛزٞ  

ػ ٓت )            رٝي تا ٝت٘زد ٓشزش  

   هر ر  يراز17شدٙ  ست)شٌَ 

شززززاخ  ٝ ٓ٘طوززززٚ خززززػ ػزززز ٝٙ تززززر 

تا ٝت٘زد  ٗزٞعٓحدٝاٙ ار تؼعي تا ٝت٘دٛا 

)ٓ َ تتر  اٍ  ا تتر  زاٍ ارشزت   ار 

تاالي ٓ٘طوٚ ٓحزدٝاٙ ٗشزإ ا اٙ شزدٙ 

تا ٝت٘د تا د ٓطاتن ٗٞع ز  15)شٌَ  ست

  ز  2ٝ ٓت٘اسة تا اٝر تا ٝ تاشد )جدٍٝ
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  ٓ٘طوٚ ٓحدٝاٙ:ٓحَ 17شٌَ 

 

ٛزٞ ي ُُٞٚ ٛا  الستيکی ًٚ    کي زٚ 

الستيکی خارج ٓي شٞٗد  ٓؼٔزٞال  تا زد 

هزر ر  يرٗزد   ٓزا  تٚ سزٔت پزا يٖ اسزت

ٓي تٞ ٕ تا ٝت٘د ر  غٞري ت ت ًٚ ُُٞزٚ 

ار تززاال  تا ٝت٘ززد هززر ر ٛززاي السززتيٌي 

بازوبنذ )نوع(مشخظه انذازه  

 محذوده منطقه
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ار صٞرتي ًٚ  ٗد  ٙ ًي ٚ ٛٞ ي  يرا  ا 

کزآ   الستيٌي ٓ٘اسة اٝر تا ٝ تاشزد  

ار ُُٞزٚ ٛزا تا چرخف کي ٚ السزتيکی 

 ر شزتٖ ار ٗتيجزٚ  دٗپشت تا ٝ هر ر  ير

ار  ززٞاي آرٗزز  ر حززت تززر  ٗجززاّ ي  ٞشزز

  18)شٌَ  ٓي شٞاز
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 :ت تٖ تا ٝت٘د18شٌَ 

 

 ٗثط    غرينخٕٞ كشارٓود ر ترآٝرا -3

تاا ًرإ تي رٝيٚ ًي ٚ ٛٞ ي تا ٝت٘زد ٝ 

ار ٗتيجٚ ٝ را آٝرإ كشار  ياا تزٚ تزا ٝي 

كرا ٓؼاي٘ٚ شٞٗدٙ  ْٛ ٓٞجزة ٗزار حتي 

   ٓوزد ر  تزر کزْتزرآٝرا كرا ٝ ْٛ سزثة 

ٓزی شزٞاز  كشار خٕٞ سي تٍٞٝ هؼي 

رٝيزٚ  پٔزي ًزرإ تزي يري    جِزٞتر ي 

ًي ٚ ٛٞ  ٝ تشٔيٖ  ُٝيٚ ٓيت ٕ كشاري 

ًٚ تزر   تزاا کزرإ تا ٝت٘زد ٗيزا   سزت ٝ 
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جِززززٞ يري     ٗززززد  ٙ  يززززر  ٗاصززززحيح 

يززيٖ تؼار  تتززد  كشززارخٕٞ سي ززتُٞی  

ٝ  ٗززثطكشززارخٕٞ سي ززتُٞي    غريززن 

 ٗجزاّ ٓزي  ٞشي لااٙ    تسپ  تا  س

 يٖ رٝش ار استگاٙ ٛزاي ػورتزٚ ز شٞا

 ي ًارترا ا راز ي ٝ جيٞٙ  

 

تززا  سززتلااٙ      ٗززد  ٙ  يززري كشززارخٕٞ

 :ٗاپديد شدٕ ٗثط

ٗزثط ار  تتد  تؼد    ت تٖ تا ٝت٘د   -1

است ٓ  است  شريإ ياٍ )ر اشريإ 
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)يزززا ٛٔزززإ اسزززتي ًزززٚ كزززرا  ر سزززت

ر  كشارخٕٞ إٓ  ٗد  ٙ  يري ٓزي شزٞا  

تٞسػ  ٗگشزتإ  شزارٙ ٝ ٓياٗزٚ تا ُٔ  

ٝ ار ٛٔزززإ ٝظزززؼيت ٗگزززٚ  پيزززد  ً٘يزززد

 يززٖ ٗززثط ار تززاالي ٓلصززَ ٓزز  زا ريززد

ارٕٝ شززياري ار  ٓتززد ا  ٗگشززت اسززت 

ٛر ت ز 19شٌَ (ت ح  ٓي شٞازصش

    ٗگشت شصت تر ي پيزد  ًزرإ ٗزثط 

  ستلااٙ ٌٗ٘يدز
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 : ٓحَ ٗثط ٓ  است)ر اياٍ 19شٌَ 

 

تٚ پي  كِتي ت٘ظيْ ٛٞ  ر  تث٘ديد ٝ  -2

ار حاُي ًٚ ٗثط  يغسرصٞرم ٓتٞ ُي ٝ 

تا كشار تزر رٝ  ر اياٍ ر  ح  ٓي ً٘يد 

 تا ٝت٘زززد ر  تزززاا ً٘يزززدز  السزززتيکی ٞ رپززز

سپ  ٛٞ  ٝ را تا ٝت٘د شزدٙ ٝ كشزار ر  
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 كزرا ٓؼاي٘زٚ شزٞٗدٙ كت  ف ٓی اٛزد ٝ 

كشززار  ح ززاو ٓززی رٝي تززا ٝي خززٞا 

تززٚ سززرػت تا ٝت٘ززد ر  تززاا ک٘يززد تززا  دزً٘زز

ٙ ٓيِئتر جيزٞ 80تور ثا  تٚ كشار ٓاٗٞٓتر 

ر   ٗززثط٘ززإ ار  يززٖ حاُززت ٛٔ ترسززد 

تزاا کزرإ ر  سرػت ُٔ  ً٘يد  سپ  

ثاٗيزٚ  3تزا  2کاٛف اٛيد تا تٚ      ٛزر 

جايي  تٚ ٓيِئتر جيٞٙ  كت  ف  اتد ٝ 10

ًٚ ايگر ٗثط ٓز  اسزت ر  حز   ترسد

  تززٚ ٓحززط ٗاپديززد شززدٕ ٗززثطٌٗ٘يززد  

ػداي ًزٚ ٛٔزإ ُحظزٚ ػورتزٚ رٝي إٓ 



 

141 
 

يززا   ي  )ار ٓززاٗٞٓتر ػورتززٚهززر ر  ركززت

جيزٞٙ ار سزتٕٞ جيزٞٙ سزطح  ػداي ًٚ

)ار ٓززاٗٞٓتر هززر ر  ركززت ار ً٘ززار إٓ  ي 

ٓوزززد ر )ر  ار اٛززٖ ت ززپاريدجيززٞٙ  ي  

تزا توريزة  تشٔي٘زي كشارخٕٞ سي تٍٞ

 جا ٙ اٛيد  كت يف ٝ   ٓيِي ٓتر جيٞٙ 2

ٓيِئتزر جيزٞٙ  30تا حدٝا كشار ٓاٗٞٓتر 

 ز ا ٓٚ ياتدتاال  ٗاپد د شدٕ ٗثط 

تزاا تا ٝت٘زد تزٚ تزدر   تايزد سپ   -3

پزززٞ ر پزززي  ٛزززٞ ي زًٔزززی  تشِيززٚ شزززٞا

 الستيکی ر  شَ ک٘يد ٝ  جا ٙ اٛيد کزْ
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ٓيِئتزر جيزٞٙ ار  2-3ٛٞ  تا سرػت  ًْ

  زر ظززرتإ )   تا ٝت٘زد خزارج شزٞا  ثاٗيزٚ

ار ٛر ظرتٚ ٗزثط حزدٝا ٗثط آر ّ  ست 

يي تا اٝ ػ ٓت ٗشزاٗٚ ٓزدرج ار سزتٕٞ 

ٖ جيززٞٙ  ي يززا ار صززلحٚ ػورتززٚ  ي پززايي

ٗززثط   ز تززا ًززاٛف كشززار تا ٝت٘ززدآيززد 

تا د تزٚ  ٓجدا   ظاٛر ٝ ُٔ  ٓي شٞاز

ٗزثط ار إٓ كشزار  کزٚ ٓوزد ر اهت تزٚ 

دز   زٖ ٓوزد ر يزظاٛر ٓی شٞا  تٞجٚ ک٘

سي ززتٍٞ     كشززارخٕٞ تور ثززیتززرآٝرا 

ٚ ار ًزي كشارتا ٓود ر ٓود ر   يٖ ست ز
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 تدسزت آٝرايزدشزدٕ ٗزثط  ٗاپديزد ٓإ 

تاييززد ٓززي  يٌ ززإ خٞ ٛززد تززٞا ٝ إٓ ر 

   پٔزيتا تا  ًرإ ًآَ پزي  سپ  ً٘دز

 ٛٞ ي تا ٝت٘د ر  تطٞر ًآَ تشِيٚ ً٘يدز

ًززٚ  سي ززتُٞي ٓوززد ر كشززارخٕٞ -4

ٝ استي ًٚ كشزارخٕٞ تٚ اٖٛ سپرايد 

 ت كاصزِٚإٓ  ٗد  ٙ  يري شزدٙ  سزت ر  

تزٚ ػ٘زٞ ٕ  ار  يٖ شر يػزيااا شت ً٘يد 

 146  زززر كشزززارخٕٞ سي زززتٍٞ  ٓ زززاٍ

كشززارخٕٞ تززٚ  ٓتززر جيززٞٙ تاشززد  ٓيِززي

ثثززت ٓززي اسززت ر سززت  p/146شززٌَ 
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يؼ٘زي  pulse تتد ي ًِٔزٚ  pشٞازحرف  

ٗثط  سزت ٝ ٓلٜزّٞ إٓ  يزٖ  سزت ًزٚ 

ٗززثط  ٗززد  ٙ  يززري    غريززن كشززارخٕٞ 

 شدٙ  ستز

 

تٞجزززٚ ار  ٗزززد  ٙ  يزززري  ارٌٗزززام ٓزززٞ

    غرين ٗثطكشارخٕٞ 

كشارخٕٞ سي زتٍٞ ر  ٓزي تزٞ ٕ  -1

تزززا ٗزززثط ٓززز  اسزززت تشٔزززيٖ  ا  ٓزززا 

كشارخٕٞ اياستٍٞ ر  ٗٔي تٞ ٕ تا ٗزثط 

تدست آٝرازُر  تر ي تدست آٝرإ ٓود ر 
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كشارخٕٞ اياستٍٞ ٝ تٚ خصزٞو ٓوزد ر 

اهيزززن كشزززارخٕٞ سي زززتٍٞ  تايزززد    

  ٞشي  ستلااٙ ًراز

ٓؼٔززٞال  شززر إ ٓزز  تززر   تززرآٝرا  -2

ٗززثط ٝ  كشززار خززٕٞ سي ززتٍٞ    غر ززن 

شزززر إ تزززا ٝئی تزززر ي  ٗزززد  ٙ  يزززري 

كشزززارخٕٞ سي زززتٍٞ ٝ اياسزززتٍٞ تزززا 

  ٞشی  ستلااٙ ٓي شٞاز

رٝش  ٗزززد  ٙ  يزززري كشزززارخٕٞ     -3

غرين ُٔ  ٗثط ار تئار ٗی کٚ ٓٔکٖ 

 سززت هعززاٝم صززحيح ار ٓززٞرا ٗوطززٚ 
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  ٗتٜزززا ی كاصزززِٚ سزززٔغ              )

auscultatory gap   َار إٓ ٛززا ٓشززک

    ار  ٗزإ تزارا ر  تاشد  ٓليد  ست  ٓز

تئار ٕ ار ٝظؼيت شٞ   زا  كزر ا  کزٚ 

 زٝر ش ٓی ک٘٘د

     ززر ٓززی خٞ ٛيززد  ٗززد  ٙ  يززر   -4

 2تزا  1حزد هَر  تکزر ر ک٘يزد  غرين ٗثط 

اهيوززٚ صززثر ک٘يززد ٝ ٓجززدا   کززاف ر  تززاا 

 ک٘يدز

ٝ ر  سزر غ پٔزي ک٘يزد ي ٚ ٛزٞ  ک -5

آر ّ تشِيززززٚ ک٘يززززدزار ؿيززززر   ٘صززززٞرم 
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ٓزززززی كشزززززارخٕٞ ٗاارسزززززت تزززززرآٝرا 

تشِيٚ سزريغ ٛزٞ ي تا ٝت٘زد سزثة شٞاز

تشٔيٖ ًٔتزر كشزار سي زتٍٞ ٝ تيشزتر 

 كشار اياستٍٞ ٓي شٞاز

  

  

  Korotkof) صد ٛا  کٞرتکٞف

  ر يي  ٞشزي رٝي شزريإ تزا ٝيي يزي 

ٛززي  صززد يي   كززرا غثيؼززي هززر ر اٛيززد

ٓاٗ٘زد ًزٚ ٗزثط ٛزا ش٘يدٙ ٗٔزي شزٞاز 

   غريزن جريزإ خزٕٞ  يظرتإ ٛاي هِث
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ار سر سر شريإ ٛا ٓ٘توَ ٓزي شزٞٗد 

ٛززي  صززد يي تُٞيززد ٗٔززي ً٘٘ززدز  ر  ٗيززت

 راٝر تززا ٝي تئززار  تا ٝت٘ززد كشارسزز٘  

كشزززارخٕٞ ٓوزززد ر ٝ تزززا تزززاالي ت زززتٚ 

ٛي  صد يي شز٘يدٙ   دً٘يسي تٍٞ تاا 

تا ٝت٘ززد  ٗٔززي شززٞا  يززر  آٗوززدر كشززار

تاالسزت ًززٚ جريززإ خززٕٞ ر  تطززٞر ًآززَ 

ا ٝت٘زد ٓ دٝا ٓي ً٘دز  ر كشار ا خَ ت

 تر تزر تزا ٓوزد رإٓ جزا پزاييٖ تيايزد ًزٚ  تا

كززرا شززٞا   ُٝززيٖ ٍ كشززارخٕٞ سي ززتٞ

ار  يٖ صد ي ًٞرتٌٞف ش٘يدٙ ٓي شٞاز
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شززريإ تززا ٝيي ار ٓوززد ري خززٕٞ  حاُززت

شٞاز يٖ جريإ خٕٞ تا ترتري ٓي جاري 

ياكتٖ كشار ا خَ شريإ تر كشار ا خزَ 

تا ٝت٘د تٚ صزٞرم جٜشزي ار ٓزي آيزد ٝ 

 ٝجزززٞا ا رار تا ٝت٘زززد كشزززاٛ٘زززٞ  چزززٕٞ 

تطزٞر ًزآ   تزا  ٗشزدٙ ٝ ٛ٘زٞ  )شريإ 

جريزإ تزٚ صزٞرم ٗ ثي كشراٙ شزدٙ  

ٝ صززد ٛاي هاتززَ ٓززي آيززد  را تززي ار 

 يززٖ اٝ كرآي٘ززد  زسززٔغ  يجززاا ٓززي ً٘ززد

ٓٞجة پيد يف صزد ٛاي ًٞرتٌزٞف ٓزي 

تززا   تا پززاييٖ آٓززدٕ كشززار تا ٝت٘ززدشززٞٗدز
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 ٓاٗي ًٚ كشار ا خَ تا ٝت٘د تيٖ كشزار 

ي ٛاصزد سي تٍٞ ٝ اياستٍٞ هر ر  يرا 

 ا ٓزٚ ٓزي ياتزد ٝ تزا   تي تزيظرتٚ  ي )

ار ا خززَ تا ٝت٘ززد  كشززارتيشززتر ًززاٛف 

ًيليت صد ٛا تـيير ٓي ً٘د ٝ سزر ٗجاّ 

خزززآٞش ٝ تٔزززاّ صزززد ٛا ٗاپديزززد ٓزززي 

دز يٖ پديدٙ تٚ  يزٖ ػِزت  سزت ًزٚ ٗشٞ

ياسززتٍٞ ًٔتززر تا ٝت٘ززد    كشززار ا كشززار

شززدٙ  سززت ٝ ٛززي  كشززاري    غززرف 

جريزززإ ٝ  تا ٝت٘زززد رٝي شزززريإ ٗي زززت

 را تززي ٝجززٞا ٗززد را ٝ ار ٗتيجززٚ ٛززي  
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 صد يي  يجاا ٗٔي شٞاز

 

ار غزززٍٞ  ٗزززد  ٙ  يزززري  ًزززٚ صزززد ٛايي

كشززارخٕٞ تززا  ٞشززي پتشززٌي شزز٘يدٙ 

ٓزززي شزززٞٗد ٛٔاٗ٘زززد صزززد ٛاي هِزززة 

 صد ٛاي ًٞرتٌٞف ٗي ت٘د ز يٖ صد ٛا ر 

 30تؼزد    تزاا ًزرإ تا ٝت٘زد  ٓي  ٞي٘زدز

ٓتزر جيزٞٙ تزاالتر    ٓوزد ر توريثزي  ٓيِي

كشارخٕٞ سي تٍٞ ٝ تٚ ٓحط ًزاٛف 

تززا  ي ًٞرتٌززٞفصززد ٛا كشززار تا ٝت٘ززد  

 شز٘يدٙ ٓزي شزٞٗدٓرحِٚ  5ار   ٞشي
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  : ير ٓي تاش٘دشر  ًٚ تٚ 

ظٜزٞر صزد ٛا    ُٝيٖ ٓرحِزٚ  -1ٓرحِٚ 

تکزززر ر ٝ ظزززرتٚ    آٛ زززتٚ ٝ ظزززؼيق 

تتزدر    ًٚ ٝ ظح ٗي ت٘د ٝ ست شٞٗدٙ 

تزززر   حزززد هَ اٝ ظزززرتٚ ٛزززا شزززدم إٓ 

ٝ هززٞيتر ٓززي  ٓتززٞ ُی  كززت  ف ٓززی  اتززد

صززد ٛا  ٖ صززد     ظٜززٞر  ُٝززي ٗززدز را

ٓ زززاٝ  تزززا كشزززار خزززٕٞ  1ٓرحِزززٚ 

ٛزْ  ٓزإ  يٖ ٓرحِزٚ زسي تُٞی  ست

  ستزٝ ُٔ  إٓ تا ظٜٞر ٓجدا ٗثط 

يٌزي    ٓزٞ را ايگزري  –كاصِٚ ار سٔغ 
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ٗاارسززت كشززارخٕٞ  تززرآٝراًززٚ ٓٞجززة 

كاصِٚ  ي  ست ًٚ ار سزٔغ  ٓي شٞا 

 ُٝيٖ صد ي ًٞرتٌٞف ًزٚ ٗشزإ اٛ٘زدٙ 

 يجزاا   كشار سي زتُٞي ٝ هؼزي  سزت

ٚ ٓحزط کزاٛف ز يٖ صد ٛا تٓي شٞا 

رٝي  كشار تا ٝت٘د ٝ ًاٛف كشارتيشتر 

 ظززاٛر  ٓززا ايرتززر     ٓززإ ٝ هؼززيشززريإ 

ٓی شٞٗد   ُر  ٓود ر كشزارخٕٞ ش٘يدٙ 

   ٓوززد ر ٝ هؼززي تززرآٝرا سي ززتٍٞ ًٔتززر 

ٓي شٞاز يٖ كاصِٚ ر  كاصِٚ سٔغ ٓي 

 ٞي٘ززد ز يززٖ پديززدٙ تيشززتر ار سززأُ٘د ٕ 
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 تلام ٓي  كتدزتر ي ؿِثٚ تزر  يزٖ پديزدٙ 

ٓزز   )ٓززي تززٞ ٕ    ُٔزز  ٗززثط ر ايززاٍ

تر ي تؼييٖ كشارخٕٞ سي زتٍٞ است  

  ستلااٙ ًرازار  يٖ  كر ا 

  ززک اٝرٙ کٞتززاٙ  يززٖ ٓرحِززٚ  -2ٓرحِززٚ 

ٓزي ْ ًزْ صزد  ٛزا ظزؼيق ًزکزٚ  ست 

ٛززْ چززٕٞ ی آٛ ززتٚ ٛايصززد شززٞٗد ٝ 

تزا ٝظزؼيت ظزرتٚ     ْٛ ٛٔزٚ يا  ٓتٓٚ

 دزٗش٘يدٙ ٓی شٞ

اٝتارٙ صد ٛا تزٚ  يٖ ٓرحِٚ ار -3ٓرحِٚ 

ٓززي ٝ ٓشززش  ٝ ظززح شززٌَ ٓززٞجي 
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ٓزي  1اٝتارٙ تزٚ شزدم ٓرحِزٚ  ٝ شٞٗد

   ٘زدز٘تجزاٝ  ٓزي ً  زا حتزی    إٓد ٘رس

صززد ٛاي ٓرحِززٚ اّٝ ٝ سززّٞ ار  ٗززد  ٙ 

 ز ستلااٙ ٗٔي شٞا يري كشارخٕٞ 

صزد ٛا ٓجزدا   ار  يزٖ ٓرحِزٚ -4ٓرحِٚ 

آٛ زتٚ ٝ  ًزْٓشزش  ٝ ٗا ٜاٗی تطٞر 

ٝ  د ٝ کيليززت إٓ ٓ ززَ ٝ  ززدٕٗٓززی شززٞ

 ٛٔ ٘زإ زصد ي ٓ يزْ جريزإ ٛٞ سزت

كشزار تا ٝت٘زد ًزْ ٓزي شٞا صزد ٛا ًٚ 

ًزْ تزر صد ٛا  ظرتٚ    آٛ زتٚ ٗيت تا 

ٓوزد ر تٚ سزٔت ٝ كشارخٕٞ  ٓي شٞٗد
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 يززٖ ٓرحِززٚ كشززار ا اسززتُٞی ٓززی رٝا) 

ٓتر جيزٞٙ تزاالتر  ٓيِی 10حدٝا  ٓؼٔٞال  

   ز ست     كشار ا استُٞی ٝ هؼي

ٝ هؼززا   ززک صززد    يززٖ ٓرحِززٚ-5ٓرحِززٚ

کزٚ ار إٓ تٔزاّ  سزت ٗوطٚ    ٗي ت  

صززد ٛا ٜٗا تززا  تطززٞر کآززَ    تززيٖ ٓززی 

خززٕٞ كشززار  تززا  ٓرحِززٚ تر تززر يززٖ زرٝا

کزٚ  تر    غٔي٘إ      ٖا استٍٞ  ست ز

ا اسزتٍٞ رسزيدٙ   زد  ٝ هؼزي تٚ كشزار 

 10 جا ٙ اٛيد كشار تا ٝت٘د ٛٔ ٘زإ تزا 

 5   حد ٓرحِزٚ  تؼدايگر ٓتر جيٞٙ  ٓيِی
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 ًاٛف ياتدزٗيت   

تطٞر خ صزٚ  ُٝزيٖ صزد  ی کزٚ شز٘يدٙ 

ٓی شٞا ٗشاٗٚ كشارخٕٞ سي زتٍٞ ٝ 

آخر ٖ صزد  ٗشزاٗٚ كشزارخٕٞ ا اسزتٍٞ 

  ستز 

  ززر ار  ٗززد  ٙ  يززري كشززارخٕٞ  خززت ف 

صززززد ٛاي  5ٝ  4 يززززااي تززززيٖ ٓرحِززززٚ 

ًٞرتٌٞف پيد  شد  ٛزر اٝ ٓوزد ر تايزد ار 

 ٗظر  ركتٚ شٞاز

 

سي زتٍٞ ٝ خزٕٞ  ٗد  ٙ  يزر  كشزار -4
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ٝ تززا  سززتلااٙ     تززا  ٞشززیا اسززتٍٞ 

اسززتگاٙ ٛززاي كشارسزز٘  جيززٞٙ  ي يززا 

 ػورتٚ  ي

 

اٝر تزا ٝ ر  ار  تتد  تا ٝت٘د استگاٙ  -1

ت٘ززد )غثن شززر يػ اًززر شززدٙ ار پي يززدت

ٓؼٔٞال     اسزت ر سزت  زت تٖ تا ٝت٘د

تززر ي  ٗززد  ٙ  يززري كشززارخٕٞ  سززتلااٙ 

ر  تر رٝي يي سطح كرا است ٓي شٞاز

هِزة  ٛزْ سزطح ًزٚتٌيزٚ اٛيزد غٞري 

  20از)شٌَ  يرهر ر 
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 :ٓحَ هر ر ا إ  ٞشي20شٌَ 

 

ٓيت ٕ كشاري ًٚ تر   تزاا  رحد ً  -2

ر     غريزن ٗزثط کرإ تا ٝت٘د ٗيا   ست 

ٓ  است تؼييٖ ً٘يدز)ٛٔاٗگٞٗزٚ ًزٚ ار 

ترآٝرا كشزارخٕٞ تزا  ٗد  ٙ  يري ٝ  تشف

 تٞظيح ا اٙ شدٙ  ست  ٗثط
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ٛ٘گززآی کززٚ كشززار ٗاپديززد شززدٕ  -3

ٗزززثط ر  تؼيزززيٖ کرا زززد  سزززپ  تايزززد 

كشززارخٕٞ ر  تززا  ٞشززی  ٗززد  ٙ  يززر  

ثاٗيزٚ  6تزا  5يي اهيوٚ صثر ً٘يد يا ک٘يدز 

اسزت كززرا ر  تزاال ٗگٜد ريززد ٝ  يزٖ تززار    

ُثٚ ٛزا   ٗتٜزايي  ٞشي  ستلااٙ ً٘يدز

شٌَ ٓزٞرب ٝ تزٚ تٚ  ر  اٝ غرف  ٞشی

 ار  ٞش هر ر اٛيدز سٔت جِٞ 

تززَ ر   صززلحٚصززلحٚ ا ززاكر  ْ يززا  -4

ار ٓحزَ رٝ  شر إ تزا ٝئی تطٞر ٓ  ْ 

هزززر ر  زززٞاي يزززا چزززيٖ آرٗززز  ا خِزززي 
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صزلحٚ ار حد  رٝ  ٝ    21)شٌَ اٛيد

ٝر د کٚ تتٞ ٗيد  ٗتوزاٍ صزد     رب آكشار 

ر   ٛاه ٔت تَ  ٞشی صزد  زر  تش٘ٞ د

  سززتلااٙ    ٓززا   ٓززی ک٘ززدتٜتززر ٓ٘توززَ 

   سززطح ٝسززيؼتري ر  صززد ٛا ا ززاكر  ْ 

ارياكت ٓي ً٘د ٝ ٗگٜد ري  ٞشي رٝي 

ر حزت تزر  ٞاي آرٗ  تا  ٗگشزتإ اسزت 

 ستز ٞشززی تا ززد ثاتززت ٝ صززاف تززدٕٝ 

ٗگزززٚ  آرٗززز  زززٞاي كشزززار  ظزززاكی رٝ  

كشززار   ززاا ٓٔکززٖ  سززت  ا شززتٚ شٞا

شززر إ ر  جززا تززٚ جززا ٝ خٔيززدٙ ک٘ززد ٝ 
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ًٞرتٌزٞف هطزغ  5ٓرحِزٚ  صد ٛا  ٝاتر   

ر  ٗتزٞ ٕ سزتٍٞ ا اٝ هؼزي كشزار  شٞا ٝ

زُثزٚ  ٞشزی ٗثا زد تزا ُثزاو   تشٔيٖ  ا

تا ٝت٘د  ا ُُٞٚ ٛا  الستيکی تٔاو  اتد 

صززد ٛا ی کززٚ ار  ثززر  ار ؿيززر  ي٘صززٞرم 

ار شزز٘يدٕ  صززطکا    جززاا ٓززی شززٞا  

صززد ٛاي ًٞرتٌززٞف  خززت ٍ  يجززاا ٓززي 

خزارجي ٝ ٗاتجزا  ظرتٚ ٛاي    يجاا  زً٘د

تا ٝت٘زد تشِيزٚ ٛزٞ ي  حيٖار تٚ  ٞشي 

 ٗززد  ٙ  يززري ار تٔززاّ ٓر حززَ  زيت ززدتپرٛ

تايزززد تزززٚ سزززتٕٞ جيزززٞٙ يزززا كشزززارخٕٞ 
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 ٗٔايشگر ػورتٚ  ي ٗگاٙ ً٘يدز

ًززززٚ ٓيشٞ ٛ٘ززززد خٞاشززززإ  * كززززراي

كشارخٕٞ خٞا ر   ٗد  ٙ  يري ً٘٘د تزر ي 

 ٗگٜد ري  ٞشي تر رٝي شزريإ تزا ٝيي

 دزهر ر اٛ٘تايد  ٞشي ر   ير تا ٝت٘د

 

 

حزٞٙ هزر ر ا إ  ٞشزي رٝي : 21ٗشٌَ 
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 شريإ تا ٝيي)تر ًياٍ 

 

تززٚ سززرػت پززي  پٔززي ر  تث٘ديززد ٝ  -5

ٓتزر جيزٞٙ تزاالتر     ٓيِي 30 اتر   تا ٝت٘د

کٚ تا ٗثط سي تُٞی كشار خٕٞ ٓود ر 

 تا ٝت٘زد  ر تاا ک٘يزدز  ست تدست آٓدٙ 

ر  تزٚ تزدر   ٝ آٛ ززتٚ تزاا ک٘يزد  سززثة 

 خٞ ٗدٕ  ک ػدا کااب ٓی شٞاز

پزٞ ر السزتيکی ر  ٛٞ ي  پي کٔی  -6

ک٘يززد ٝ  جززا ٙ اٛيززد کٔززی ٛززٞ     شززَ 

-3تاا کاف ر  تا سرػت  زکاف خارج شٞا
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خزاُی ک٘يزد  ٓتزر جيزٞٙ ار ثاٗيزٚ ٓيِی 2

حدٝا يي تا اٝ ػ ٓت  )ار ٛر ظرتٚ ٗثط

ٗشززاٗٚ ٓززدرج ار سززتٕٞ جيززٞٙ  ي يززا ار 

غزی إٓ  تزا  صلحٚ ػورتزٚ  ي پزاييٖ آيزد

تر حتززي  ًٞرتٌززٞفصززد ٛا  ظززرتٚ  ي 

ت٘ظززيْ ٛززٞ  ر  ايگززر پززي   زشززٞاشزز٘يدٙ 

  ر پزززي  ر    زززاا شزززَ تـييزززر ٗدٛيزززدز

ک٘يد چٕٞ تـيير كشار سزريغ  ٗجزاّ ٓزي 

صززد ٛا ر  تززٚ شززٞا  هززاار ٗشٞ ٛيززد تززٞا 

كشزار خزٕٞ ر  ر حتي تشزشي  اٛيزد ٝ 

 تؼييٖ ک٘يدز
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ٛٔاٗطٞر کٚ ٛٞ     کاف خارج ٓزی  -7

ٝ سززطح جيززٞٙ يززا ػورتززٚ تتززدري  شززٞا 

 ًٞرتٌزٞفصد ٛاي کْ کْ پاييٖ ٓي آيد 

ر  ٓی ش٘ٞ دز تدهت تٚ  ُٝيٖ صد   ٞش 

ار  اٛيززد تززا ٗگززاٙ تززٚ ٗشززاٗگر ػورتزززٚ

ػورتزززٚ  ي يزززا  ٓاٗٞٓترٛزززايٗٔايشزززگر 

  جيزٞٙ  ي  ٓاٗٞٓترٛزايستٕٞ جيزٞٙ ار 

ٝ ار  ک٘يزد ٓشزش ٓود ر كشار خزٕٞ ر  

ز   ززٖ ػزدا  ٛٔزإ ٓوززد ر اٛزٖ ت زپاريد

 كشار خٕٞ سي تٍٞ خٞ ٛد تٞاز

ٛزٞ  اسزت ٗتٗيزد ٝ ت٘ظزيْ تٚ پي   -8
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 ا ٓززٚ تززٚ تشِيززٚ ٛززٞ  اف  جززا ٙ اٛيززد ًزز

 ززززٞش ًٞرتٌززززٞف اٛززززدز تززززٚ صززززد ي 

 ٓاٗي ٓزي رسزد ًزٚ ايگزر صزد ي ک٘يدز

ٝ ظحي ش٘يدٙ ٗٔي شٞا يا صد  خليق 

هطزغ ٓزی ًزآ   ار  ک ٗوطزٚ ٝ ًْ ًْ 

ٓوزد ر كشزار خزٕٞ ر  ٗوطٚ  يٖ شٞاز ار 

تؼييٖ ً٘يزد ٝ    رٝي ٓاٗٞٓتر يا ٗٔايشگر 

ٓوزد ر ٛٔزإ   ٖ ػدا ز ار اٖٛ ت پاريد

 كشار خٕٞ ا استٍٞ  ستز

 ٛٞ يٝهتی تٔاّ صد ٛا هطغ شد  -9

تا ٝت٘ززد تا ززد تززٚ سززرػت ٝ کززآ   هثززَ    
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تا تا  ًزرإ ًآزَ پزي  تکر ر  ٗد  ٙ  ير  

تززا     حتوززإ ٝر ززد ار پززٞ ر تشِيززٚ شززٞا 

تززٚ جِززٞ ير  ک٘ززدز  ر ٗيززا ي  ي كززراتززا ٝ

 تا ٝت٘زززد  ٓجزززدا ٗي زززت ٗزززد  ٙ  يزززري 

د ٝ ار ٓحزَ خزٞا هزر ر استگاٙ ر  تا  ً٘يز

 اٛيدز

ٝ اسززتي ًززٚ كشززار خززٕٞ ٓوززد ر  -10

كشارخٕٞ    إٓ  ٗد  ٙ  يري شدٙ  سزت 

زكشارخٕٞ سي زتُٞی يااا شت ً٘يدر  

ا استُٞی تٚ شکَ خٕٞ ر  هثَ    كشار 

ار اسززت  80/120ک ززر ت٘ٞ  ززيد)ٓ َ 
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  ر ست

  ززر ٓززی خٞ ٛيززد  ٗززد  ٙ  يززر  ر   -11

   اهيوٚ صثر ک٘يزد ٝ ٓجزدا   1 تکر ر ک٘يد

  يٖ ه ٔت ر  تٌر ر ً٘يدز 10تا  5ت٘د 

تزززا تزززار كشزززار خزززٕٞ ر   2حزززد هَ تٞجٚ:

 ٗد  ٙ  يزري ً٘يزدزتيٖ اٝ  ٗزد  ٙ  ٞشي 

كاصزِٚ  يجزاا ً٘يزد اهيوٚ  1حد هَ ي ير

ثاٗيٚ است كرا ر  تاال ٗگٜد ريزد  6تا  5يا 

 ٗززد  ٙ  يززري تؼززدي ر   ٗجززاّ ٝ سززپ  

 ٙ  يزري  ٓتٞسػ ٓوااير اٝ تار  ٗزداٛيدز

ر  تٚ ػ٘ٞ ٕ ٓود ر كشار خزٕٞ  ااا شزت 
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ٓياٗگيٖ اٝ كشزار سي زتٍٞ  ک٘يدزيؼ٘ي

ر  تٚ ػ٘ٞ ٕ كشزار سي زتٍٞ ٝ ٓيزاٗگيٖ 

اٝ كشززار اياسززتٍٞ ر  تززٚ ػ٘ززٞ ٕ كشززار 

  ر  خزززت ف اياسزززتٍٞ ار ٗظزززر تگيريزززدز

ٓيِزي  5 ٗد  ٙ  يزري  ٍٝ ٝ اّٝ تزيف    

 ٗزد  ٙ  يزري تيشزتر ي ر    ٓتر جيٞٙ تٞا

ت كاصززِٚ  ٓززاٗي تٌززر ر ً٘يززد ٝ تززا رػايزز

 ٓياٗگيٖ چ٘د ٗٞتت ر  ٓحاسثٚ ً٘يدز 

 

خطاٛززاي  ٗززد  ٙ  يززر  كشززار خززٕٞ    

 غر ن  ٞشی 
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 ٗززد  ٙ  يززر  كشززار خززٕٞ تٞسززػ شززيٞٙ 

)ريزززٞ  رًٝزززي   زززا Riva-Rocciهزززد ٔی 

Korotkof  کٞرتکززٞف  تززٚ  ٗتوززاٍ اهيززن(

ػ ٓت)صززد      كززراي ًززٚ كشززارخٕٞ  ٝ 

ک ٝسيِٚ ًزٚ  ٗد  ٙ  يري ٓي شٞا تٚ  

ٛٔإ كشارس٘   ست ٝ تٚ كزرا  يرٗزدٙ 

كشارخٕٞ)ارياكت صد     غرين  ٞشي  

 ٝ تل ير  يٖ ػ ٓت ٝ ت تٚ  ستز 

خطاٛززا   ٗززد  ٙ  يززر  كشززارخٕٞ ٓززی 

تٞ ٗد ار ٛر  ک    ٓر حَ ٓٞثر تزر يٌزديگر 

تزٚ ًٚ خطاٛا ی  ست شآَ ر  اٛد ٝ 
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ػِزت ػززدّ رػا زت شززر  ػ  ٗزد  ٙ  يززر  

دٙ ٝ ٓؼا ٘زٚ ک٘٘زدٙ   تٞسػ ٓؼا ٘زٚ شزٞٗ

 ٗٞع تا ٝت٘د ٝ اسزتگاٙ كشارسز٘    جزاا

ٜٓٔتززر ٖ  شززتثاٙ تٞسززػ  زشززٞا ٓززي

  يرٗدٙ كشارخٕٞ ر  ٓي اٛدز

 

غثوززٚ ت٘ززد  خطاٛززا   ٗززد  ٙ  يرٗززدٙ 

 كشارخٕٞ

  جلزري ر  ٝ ٛٔکزار ٗف  1964ار ساٍ 

خطاٛا   يرٗزدٙ كشزارخٕٞ ر  تزٚ چٜزار 

 استٚ تو يْ کراٗد:
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 خطاٛا  سي تٔاتيک)ٓ٘ظْ  -1

 رهْ ٜٗا ی  رجحيت -2

يززا خطززاي  ٗززد  ٙ  يرٗززدٙ هعززاٝم  -3

 كشارخٕٞ

 خطاي   ٝيٚ شٌ ت ٗٞر) ٗطثام  -4

 

 خطاٛا  ٓ٘ظْ-1

  ٖ ٓ ئِٚ ْٛ تٚ خطا  ارٝٗزی ٝ ٛزْ 

خطززاي تيرٝٗززی كززرا  يرٗززدٙ كشززارخٕٞ 

 شززارٙ ا راز   ززٖ ٓشززٌَ ٓززی تٞ ٗززد تززٚ 

ػِززت ػززدّ تٔرکززت   شزز٘ٞ  ی ظززؼيق  ززا 
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 ززي  شززدٕ ار  ثززر ػززدّ ٛٔززاٛ٘گي ٝ 

ن تززيٖ ٗشززاٗٚ ٛززا  ايد ري)ايززدٕ تطززات

صززلحٚ ٗٔايشززگر ٝ  ػززد ا ارجززٚ ت٘ززدي 

شزززدٙ  ٝ ش٘يد ر )شززز٘يدٕ صزززد ٛاي 

ًٞرتٌٞف    غريزن  ٞشزي پتشزٌي  ر  

اٛدزٜٓٔتر ٖ ٓشزٌَ ار تل زير اهيزن 

صززد   کٞرتکززٞف   تؼيززيٖ كشززار خززٕٞ 

 ا استٍٞ  ستز

 

) را ًزرإ  ػزد ا  رجحيت رهْ ٜٗزايي-2

 كشارخٕٞ خٞ ٗدٙ شدٙ 
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تٚ پد دٙ     شزارٙ ا را کزٚ    ٖ ٓ ئِٚ

كرا  يرٗدٙ كشارخٕٞ  ػزدا كشزار خزٕٞ 

 ٗد ٙ  يري شدٙ ر  تٚ  ٗتشزاب خزٞاش ٝ 

 را ٓي ً٘دزٓ      ر  5 ؿِة تٚ صلر يا 

تاشزززد إٓ ر   124كشززارخٕٞ سي زززتٍٞ 

ار ٗظزززر ٓزززي  يرازارجزززٚ ت٘زززد   120

ٓيِئتر جيزٞٙ  2ٓاٗٞٓتر ٓؼٔٞال  ترح ة 

ر  كززت  ف ارجززٚ ت٘ززدي شززدٙ  سززت  ا

ر  ٗٔی تٞ ٕ خٞ ٗد ٝ  5ٗتيجٚ رهْ ٜٗا ی 

% ٓزٞ را 20رهْ ٜٗائی صلر كوػ تا د ار 

ر  اٛد زٓؼٔٞال   سزتلااٙ     زک ٓيزت ٕ 
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 ٓيِزي 3تا  2تشِيٚ ٛٞ  تا كشار ٓ٘اسة 

ٓتر جيٞٙ ار ٛر ثاٗيٚ ٝ ثثت اهيزن ظٜزٞر 

ٝ ٗاپد زززد شزززدٕ صزززد ٛا  کٞرتکزززٞف   

سززززثة  ٗززززد  ٙ  يززززر  اهيززززن ٓززززی 

شٞازپتشکإ ٓٔکٖ  ست تٚ ػِت  زرا 

ًززرإ ٓوززد ر كشززارخٕٞ تززٚ سززٔت رهززْ 

تر تر تيشتر خطزا ا شزتٚ  12صلر ٜٗائی 

تاش٘دز   ٖ ٓ ئِٚ ٗشإ ٓي اٛزد ًزٚ 

تر ي تصٔيْ  يزري ار ٓزٞرا تشزشي  ٝ 

كشارخٕٞ تاال  حتٔاٍ خطزر ٝجزٞا  ارٓإ

ا راز  ر ػداي ًٚ  را ٓي شٞا ًٔتر    



 

176 
 

ٓوززززززد ر ٓززززززر ي كشززززززارخٕٞ تززززززاال 

ٓتزززر جيزززٞٙ  تاشزززد  ار  ٓيِزززي90/140)

ٗتيجٚ كرا سزاُْ ٓح زٞب ٓزي شزٞا ٝ 

  ر  را ًرإ ػدا تيشتر    ٓود ر ٓزر ي 

تاشد  ار  رٝٙ  كر اي ًٚ كشارخٕٞ تزاال 

ا رٗد اسززتٚ ت٘ززدي ٓززي شززٞا ز رچززٚ 

ر تززر ٖ  ثززر  يززٖ خطاٛززا ار ٓطاُؼززام تت

 پيدٓيُٞٞژ کی ٝ تحويواتی  ست ٝ ٓزی 

تٞ ٗزد ٓ٘ح٘زی تٞ  زغ كر ٝ ٗزی تئززاري ار 

جآؼٚ ر  تـيير اٛد ٝ هدرم آ ٓزٕٞ ٛزا  

آٓار  ر  کْ ک٘دزار تررسي ٛاي تاُي٘ي 
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چٕٞ  ٗد  ٙ  يزري كشزارخٕٞ تٌزر ر ٓزي 

 شٞا  اهت  كت يف ٓي ياتدز 

 

 يرٗزززدٙ  هعزززاٝم  زززا خطزززا   ٗزززد  ٙ-3

 كشارخٕٞ

ار  يٖ ٗزٞع خطزا   يرٗزدٙ كشزارخٕٞ تزٚ 

سززاا ی كشززارخٕٞ كززرا ر  تززر ح ززة 

تصززٞر  ًززٚ ا را  ار ٗظززر ٓيگيززراز   ززٖ 

ٓ ئِٚ ٓؼٔٞال  ٝهتی  تلام ٓي  كتد کٚ 

ار  ٗززد  ٙ  يززري ٛززاي هثِززی كشززارخٕٞ 

ٓؼاي٘ٚ شٞٗدٙ کٔتر    حزد غثيؼزي تزٞاٙ 
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 ست ٝ  يرٗدٙ كشزارخٕٞ تٔزا ِی تزر   

ار خززٕٞ تززاال ار  يززٖ كززرا تشززشي  كشزز

ٗد راز  ٖ ٓٞظٞع  حتٔزاٍ ا را  ٓزاٗی ر  

اٛد کٚ  ک ػدا  ختيار  تيٖ كشارخٕٞ 

غثيؼی ٝ كشار خٕٞ تاال تکزار تزراٙ ٓزی 

 ٓيِزی 90/140شٞا  تزر   ٓ زاٍ ٓوزد ر 

ٓتر جيٞٙ ًٚ ٓر  پزيف كشزارخٕٞ تزاال ٝ 

كشززززارخٕٞ تاالسززززتز ٓزززز     يرٗززززدٙ 

كشززارخٕٞ ٓٔکززٖ  سززت تٔا ززَ ا شززتٚ 

اشزد ٓوززد ر كشززارخٕٞ كززرا سززأُي ر  ت

ًٚ  كت  ف كشارخٕٞ ار حد ػزدا ٓزر   
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ا را ر  ار حزززد ٓطِزززٞب ٗظزززر تگيزززرا ٝ 

تصٞرش  يٖ تاشد ًٚ كشارخٕٞ  يٖ كزرا 

ٗٔي تٞ ٗد تاال تاشد ار حاُی کٚ ٌٓٔزٖ 

 ست ٛٔزإ ٓوزد ر كشزارخٕٞ ر  ار  زک 

كرا تا سٖ ٓتٞسػ ٝ چام   تٚ تصٞر  يٖ 

ارخٕٞ ار  يزٖ ًٚ  حتٔزاٍ تزاال تزٞإ كشز

  كر ا تيشتر  ست   تاالتر ار ٗظر تگيراز

تؼ ٝٙ  اٛي ار غزر  ٛزاي تحويوزاتي   

ٓ ززَ کارآ ٓززائی ٛززاي ا رٝئززی  ٓٔکززٖ 

 ست  يرٗدٙ كشارخٕٞ تزر   ت زٜيَ ٝ 

ت ريغ ار رسيدٕ تٚ تؼزد ا ٗٔٞٗزٚ تئزار 
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ٓززٞرا ٗيا  تٔايززَ ا شززتٚ تاشززد ٓوززد ر 

كشار خٕٞ  كر ا ٓٞرا تررسزي ر  تيشزتر 

 ٗظر  يرازار 

هعاٝم كرا  يرٗزدٙ كشزارخٕٞ  زک ٓ٘ثزغ 

جد  تي اهتي  سزت  ًزٚ ٓؼٔزٞال   يزٖ 

خطا هاتَ ٓشاٛدٙ ٗي ت ٝ ٗٔزی تزٞ ٕ 

 إٓ ر  ٗشإ ا از

 

 خطا    ٝيٚ شٌ ت ٗٞر) ٗطثام -4

 يزٖ خطزا ار  ٓززاٗی ر  ٓزي اٛزد کززٚ    

ٓاٗٞٓترٛا  جيٞٙ     ستلااٙ ٓی شٞا 
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ٝ چشززْ ٓشززاٛدٙ ک٘٘ززدٙ ٛززْ سززطح 

هزر ر ٗزد راز  خزت ف ار ٛزْ  ستٕٞ جيٞٙ

سطحي ٓحٞر تيٖ چشْ ٝ ٛز ٍ جيزٞٙ 

ٓٔکٖ  سزت سزثة شزٞا   زٖ ٛز ٍ يزا 

تاالتر  ا پا يٖ تر    ٓوزد ر ٝ هؼزی خٞ ٗزدٙ 

 شٞاز

 

 ركغ خطا تا آٓٞ ش كرا  يرٗدٙ كشارخٕٞ

شيٞٙ  ٗد  ٙ  ير  كشار خٕٞ تا  ٞشزی 

شزززززيٞٙ ٓشزززززکِي  سزززززتز آٓزززززٞ ش 

ا ٗشزززززجٞ إ پتشزززززکی ٝ پرسزززززتار ٕ 
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تززٚ  ٗززد  ٙ ًززاكي جززآغ ٗثززٞاٙ  ٛٔيشززٚ

 ست ٝ  خير   شا  زتگی  يزٖ  كزر ا ار 

 ٗد  ٙ  ير  كشار خٕٞ ٓٞرا  ر ياتي هر ر 

 ركتٚ  ستز  يزٖ خطاٛزا   ار تحويوزام 

ؿيزززر هاتزززَ هثزززٍٞ ٛ زززت٘دزتا آٓزززٞ ش 

ٓ ززتويْ    غريززن اٝ  ٞشززی ٓشززترى 

  ٝ  ستلااٙ    جتٝ م  کتات ٚ 22)شٌَ 

ا  ٛززا ٝ رٝش ٛززا  آٓٞ شززی تززا ٗٞ رٛزز

صٞتی ٝ كيِْ ٛا  ٝ دئٞئی ٝ ُزٞ  ٛزاي 

  ٓزي تزٞ ٕ  يزٖ خطزا ٛزا ر  CDكشراٙ) 

ًززاٛف ا ازآٓززٞ ش اهيززن كززرا  يرٗززدٙ 
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كشارخٕٞ    ٖ ٓ٘ثغ خطا ر  ًاٛف ٓزي 

اٛد  ٓا    تيٖ ٗٔزی تزرا  تؼعزی     يزٖ 

 خطاٛا تٚ ر حتی هاتَ ٓشاٛدٙ ٗي تز

 

يزي  ٞشي پتشزٌي ا ر ي اٝ :22شٌَ 

  ٞشي ٓشترى  صلحٚ

 

 خطا  ٝسا َ ركغ

ار  ٚ خصززٞوچززٕٞ اهززت  ٗززد  ٙ  يززر  تزز



 

184 
 

تحوين ٜٓزْ  سزت  تز ش ٛزائی تزر   

 ختزززر ع ٝسزززا ِی کزززٚ خطزززا   يرٗزززدٙ 

كشارخٕٞ ر  تٚ حد هَ ترساٗد  زا    تزيٖ 

تثززرا  صززٞرم  ركتززٚ  ستز سززتلااٙ    

استگاٙ ٛاي ايجيتاُي تزا حزدٝا  يزااي 

  يٖ خطاٛا ر  ًاٛف ا اٙ  ستز

 

 يززر  كشززار ار  ٗززد  ٙ ر ٛ٘ٔززاي ًِززي 

 خٕٞ 

 

شزر يػ كزرا ٓؼاي٘زٚ ر ٛ٘ٔاي ٓرتزٞغ تزٚ 
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 شٞٗدٙ 

كرا  هثَ     ٗد  ٙ  ير  كشار خٕٞ -1

تا د ار  ک ٝظؼيت ر حزت ٓؼاي٘ٚ شٞٗدٙ 

چززٕٞ   ززر ػجِززٚ ک٘ززد   ٝ آر ّ هززر ر  يززرا

ٓ٘جر تٚ تشٔيٖ کٔتر كشار سي تٍٞ ٝ  

 تشٔيٖ تيشتر كشار ا استٍٞ ٓی شٞاز

ػِت ٓؼٔٞال   ُٝيٖ  ٗد  ٙ  يري تٚ  -2

 ظطر ب كرا ٓؼاي٘ٚ شٞٗدٙ تاالست  ًزٚ 

ٌٖٓٔ  ست تزا ظزرتإ ٗزثط تزاال ٗشزإ 

ا اٙ شززززٞازاٝٓيٖ  ٗززززد  ٙ  يززززري تززززٚ 

 كشارخٕٞ كرا تيشتر ٗتايي  ستز
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ار  كر ا پير كشزارخٕٞ تايزد ار ٛزر  -3

اٝ اسزززت  ٗزززد  ٙ  يزززري شزززٞا ز  زززر 

كشززارخٕٞ ار ٛززر اٝ تززا ٝ ٓتلززاٝم تززٞا 

  ٓود ر كشزارخٞٗي ًزٚ  تزاالتر  سزت ار

ٗظززر تگيريززدز اٛي ار  يززٖ  كززر ا ٌٓٔززٖ 

 2 ست تا تشِيٚ ٛٞ ي تا ٝت٘د تا سرػت 

ٓتززر جيززٞٙ  سززطح جيززٞٙ يززا  ٓيِززي 3تززا 

ػورتزٚ پزاييٖ ٗيايززد ٝ خٞ ٗزدٕ كشززارخٕٞ 

ٓشزٌَ شزٞا  ار  يزٖ ٓزٞرا پزي  ت٘ظززيْ 

ٛٞ  ر  تيشتر تزا  ً٘يزد تزا ٛزٞ ي تا ٝت٘زد 

تيشززتر تشِيززٚ شززٞا تززا سززطح جيززٞٙ يززا 
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 ييٖ آيدزػورتٚ تٚ آر ٓي پا

ار خزاْٗ ٛزاي تزارا ر كشززارخٕٞ ر   -4

ار حاُت ٗش تٚ   ٗد  ٙ  يزري ً٘يزدزار 

ًٞرتٌززٞف  5 ٗززإ تززارا ر ٛٔززإ ٓرحِززٚ 

اياسززتٍٞ ٓح ززٞب ٓززي شززٞا  ٓززا ار 

تؼعي     ٗإ ًٚ صد ي اياستٍٞ تا ػدا 

رحِزٚ آر ّ صلر ٗيت شز٘يدٙ ٓزي شزٞا  ٓ

ًٞرتٌزٞف   4تر يا ًر شدٕ صد  )ٓرحِزٚ 

سزتٍٞ ار ٗظزر  ركتزٚ تٚ ػ٘ٞ ٕ كشار ايا

ٓي شٞاز   ر حد هَ ار اٝ ٗٞتزت  ٗزد  ٙ 

سزاػت يزا  6 يري كشزارخٕٞ تزا كاصزِٚ 
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 ٓيِزي 30تيشتر  كشار خٕٞ سي زتٍٞ 

ٓتززر جيززٞٙ ٗ ززثت تززٚ كشززارخٕٞ هثززَ ٝ 

 ٓإ هثَ    تارا ري  كت يف ياكتزٚ تاشزد 

ٓيِي ٓتزر  140ٝ يا كشارخٕٞ سي تٍٞ 

 ٓيِزي 90جيٞٙ ٝ يا كشارخٕٞ اياسزتٍٞ 

جيٞٙ ٝ تيشتر تاشد ٗشاٗٚ تاال تٞإ  ٓتر

كشارخٕٞ  ست ٝ ار  يٖ حاُت  ٕ تارا ر 

تٜتر حتٔا  تايزد تزٚ پتشزي ٓر جؼزٚ ً٘زدز

 ٗززإ تززارا ر    كشارسزز٘  تززر ي  سززت 

 ايجيتاُي  ستلااٙ ٗشٞاز

ار تؼعززی شززر  ػ خززاو تززاُي٘ی  -5
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ٓٔکٖ  ست  ٗد  ٙ  ير  كشزار خزٕٞ  زا 

تل ير إٓ ٓشکَ شزٞاز ار ٓزٞ راي ًزٚ 

هِززة   ٝجززٞا ی)ٗززآ٘ظٔي ظززرتإ آر تٔ

ا را  ار  ٓاٗث٘زززززززززززدي صزززززززززززد ٛا  

کٞرتکززٞف)ٓ    ظززرتإ ٗاتجززاي تط٘ززی يززا 

اِٛيتي   خت ٍ  يجاا ٓزی شزٞا ٝ ٓزي 

ز تٞ ٗد اهت  ٗد  ٙ  يزر  ر  کزاٛف اٛزد

ُززر  ار  كززر اي ًززٚ ظززرتإ هِززة ٗززآ٘ظْ 

ا رٗززد ٝ كشززارخٕٞ إٓ ٛززا    ظززرتاٗي تززٚ 

 يزٖ  تزر ي ركزغظرتإ ايگر تـيير ٓيٌ٘زد  

ر  ٗو    ر سرػت تشِيٚ ٛزٞ ي تا ٝت٘زد 
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ٝ    ٓتٞسززػ چ٘ززد  ٗززد  ٙ اٛيززد ًززاٛف 

د  اهزت  كزت يف ٓزي ً٘ي  ير   ستلااٙ

   تزززر ي  يزززٖ  كزززر ا تٜتزززر  سزززت زياتزززد

    كشارس٘  ايجيتاُي  ستلااٙ ٗشٞاز

 24كشززار خززٕٞ غثيؼززی ار غززٍٞ  -6

ساػت ٓتـيزر  سزت زار تؼعزی شزر  ػ 

ار ٓٔکٖ  ست ال ّ تاشد كشار خزٕٞ ر  

 ٓإ ٛا  ٓشتِق رٝ   ٗد  ٙ  ير  ک٘زيْ 

 خصٞصا  ٝهتی كشار خٕٞ تاال تشزشي  

تحت پا ف  سزتز كرا ا اٙ ٓی شٞا  ا 

ٛٔ ٘يٖ تايد  ٓإ ٝ ٗٞع ا رٝٛزا  پزاييٖ 
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آٝرٗزدٙ كشزارخٕٞ ار  ٓززإ تـييزر ٓوززاا ر 

كشززار خززٕٞ ار تئززار ٕ ٓثززت  تززٚ كشززار 

كشزارخٕٞ خٕٞ تزاال ار ٗظزر  ركتزٚ شٞاز

 %  كت ٓي ً٘دز10ٓٞهغ خٞ ب 

ار تئززار ٗی کززٚ ا رٝٛززاي پززا يٖ  -7

آٝرٗدٙ كشار خٕٞ ٓصرف ٓی ک٘٘د  ٓزإ 

ٓطِزززٞب تزززر    ٗزززد  ٙ  يزززري ٝ ً٘تزززرٍ 

كشارخٕٞ ت تگی تٚ  ٓإ ت٘د  ٓصرف 

ا رٝٛززا ا رازٝهتززی  ثززر ا رٝٛززا  پززا يٖ 

آٝرٗزززدٙ كشزززار خزززٕٞ ر   ر  زززاتی ٓزززی 

ک٘يد تايد تٚ  ٓزإ ٓصزرف ا رٝ ار  رتثزاغ 
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   ٙ  ير   شارٙ شٞازتا  ٓإ  ٗد

 ٗد  ٙ  يزر  كشزارخٕٞ ار شزر إ  -8

تا ٝيي ٓؼٔٞال  رٝش تزی خطزر   سزتز 

تا   ٘حاٍ ار تؼعی شر  ػ  ٌٓزإ  ٗزد  ٙ 

 ير  كشارخٕٞ     ک تا ٝ  خاو ٝجٞا 

ٗد راز ار شر  طی ٓ َ  رتثاغ تيٖ ٝريد ٝ 

شززريإ)ٓاٗ٘د  كززر اي ًززٚ ايززاُيت ٓززي 

شززٞٗد ٝ كي ززتٍٞ شززريإ ٝريززد ا رٗززد   

جر حززي  خيززر ؿززدٙ ٛززاي ُ٘لززاٝ    ززر 

تـَ)ار تئار ٗي ًٚ سرغإ سي٘ٚ ا رٗد 

ٝ ؿززدا ُ٘لززاٝي  يززر تـززَ تشِيززٚ شززدٙ 
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 سززت    ززا ٛززر تـييززر شززکَ  ززا سززاتوٚ 

جر حی کزٚ استرسزی تزٚ جر زإ خزٕٞ 

تا ٝ ر  ٓشتَ ٓي ً٘د كشار خٕٞ تا زد ار 

 تا ٝ  ا گر  ٗد  ٙ  ير  شٞاز

ٓٔکٖ  ست شزر  طی اهزت ٝ  زا   -9

اي  كشززارخٕٞ  ٗززد  ٙ  يززري تل ززير ٗتزز

شززدٙ ر  تحززت تززاثير هززر ر اٛززد  ٓاٗ٘ززد 

-کٞر کتاسيٕٞ آئٞرم  ٗاٛ٘جاري شرياٗي

ٝريزززدي  تئزززار   ٗ زززد اي شزززر إ يا 

ٝجٞا ترٝئيت  ٗتٌٞتيتاٍ ز  ر  ٌٓإ  ٗد  ٙ 

 يززززري كشززززارخٕٞ    ٛززززي  تززززا ٝئی 
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ٗثاشد ٓی تٞ ٕ كشارخٕٞ ر     پا  ٗزد  ٙ 

  ير  کراز

 ٝ تترب  ست  كرا  کٚ هطر تا ٝ  -10

ٗيا  تٚ تا ٝت٘دي ا را کٚ تودر کزاكی تزا ٝ 

ر  پٞشززف اٛززد ار ؿيززر  ي٘صززٞرم كشززار 

کززاكی رٝ  شززر إ تززا ٝئی ٝ را ٗٔززي 

شٞاز  ر تا ٝت٘زد ٓت٘اسزة تزا اٝر تزا ٝي 

كرا ار استرو ٗثٞا   تٜتر  ست تا ٝت٘د 

ر  رٝ  سززاػد ٝ  ٞشززی ر  رٝي شززريإ 

ٓزز  هززر ر اٛيدزتايززد ٓر هززة تاشززيد ًززٚ 

ػد ْٛ سطح هِة تاشزدز  ر سزاػد سا
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پاييٖ تر    سطح هِة تاشد  تا تٞجٚ تزٚ 

 كزززت  ف ٗيززززرٝ  ٛيدرٝسززززتاتيک  ززززک 

 كززت  ف کززااب ار كشززار خززٕٞ ر  ٓززي 

اٛززدز  ر ار  كززر ا چززام    تا ٝت٘ززدٛاي 

ًٞچززي  سززتلااٙ شززٞا  تايززد تززٚ  ٗززد  ٙ 

کي ٚ ٛٞ  تٞجٚ ا شت   زر ًي زٚ ٛزٞ  

ًٞچززي تاشززد  كشززارخٕٞ تطززٞر ًززااب 

تر ٗشإ ا اٙ ٓي شٞازًي ٚ ٛزٞ ي تاال

% اٝر 80تا ٝت٘د تايد حد هَ اٝ سزّٞ يزا 

تزززا ٝ ر  تپٞشزززاٗدز  ر تا ٝت٘زززد تزززترب ار 

اسززترو ٗي ت ه ززٔت ٝسززػ ًي ززٚ 
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ٛزززٞ  ر  رٝي سزززطح ا خِزززي تزززا ٝ هزززر ر 

اٛيد)ٓحَ شريإ تزا ٝيي ز   زر تا ٝت٘زد 

ٓت٘اسة تا اٝر تا ٝي كرا ٗي زت   تٜتزر 

ت٘ززد ر   سززت  ٗززد  ٙ ًي ززٚ ٛززٞ ي تا ٝ

ٛٔر ٙ  تزا ٓوزاا ر كشزارخٕٞ اکزر ک٘يزد  

چٕٞ   ر ٓود ر كشارخٕٞ تحت تاثير کاف 

تاشد ار تصٔيْ  ير  تزر   تشزشي  ٝ 

 ارٓإ تاثير ٓي  ر راز

ٓوزززززد ر كشزززززارخٕٞ ا اسزززززتٍٞ  -11

تاي تي تر ح ة ٓود ري ًٚ ار ٓرحِٚ 

صززززد ٛاي ًٞرتٌززززٞف تدسززززت ٓززززي  5
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آيززد ثثت شززٞاز يؼ٘ززي ار  كززر ا ػززااي 

  تززٚ ػ٘ززٞ ٕ 5)ٓرحِززٚ  ُحظززٚ هطززغ صززد 

كشارخٕٞ اياسزتٍٞ ار ٗظزر  ركتزٚ ٓزي 

شزززٞا ز ٓزززا  زززاٛي ار تؼعزززي     كزززر ا 

هثَ    کاٛف ٝ هطزغ  4صد ٛاي ٓرحِٚ 

صد  ٓدم   اا   ا ٓٚ ٓي يات٘د ٝ ار  زٖ 

ٝظؼيت ٓی ٓاٗ٘د  ار ٗتيجٚ ار  يٖ  كر ا 

صزد ٛاي ًٞرتٌزٞف  4تايد ٓوزد ر ٓرحِزٚ 

 شارٙ ياا شت  راا ٝ تٚ   ٖ ٓ ئِٚ ٗيت 

 شٞا ز

ار تؼعزززي    تئزززاري ٛزززا ٓاٗ٘زززد  -12
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پرًاري تيرٝئيزد يزا ٗارسزايي آئزٞرم  كر ا 

سززأُ٘د ٝ  ٗززإ تززارا ر ٗيززت حتززي ٝهتززي 

ٛٞ ي تا ٝت٘د تا كشار صلر ٓيِئتر جيٞٙ 

تشِيززٚ شززدٙ  سززت ْٛ چ٘ززإ صززد ٛا  

 4کٞرتکززززٞف هاتززززَ شزززز٘يدٕ )ٓرحِززززٚ 

   سزتزتٚ 5کٞرتکٞف غٞالٗی  ا ٓرحِزٚ 

ا ئٔززی  ٓززی    ززٖ ٝظززؼيت سي ززتٍٞ

 ٞ ٘دزار  ٖ شر يػ  كشار ا استٍٞ تا زد 

کٞرتکززٞف  4تززر ح ززة صززد ي ٓرحِززٚ 

 تشٔيٖ  اٙ شٞاز 
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  يرٗدٙ كشارخٕٞكرا ر ٛ٘ٔاي ٓرتٞغ تٚ 

تزيٖ  ٗزد  ٙ  يزري ٝ يااا شزت   ر  -13

كاصززِٚ  ٓززاٗي  يجززاا ٓوززد ر كشززارخٕٞ 

   ٗد  ٙ اهين ٓٔکٖ  ست كر ٓٞش شٞا

تيزإ شزٞا  ار  يتوريثزػزدا شٞا ٝ  ک 

ٗتيجززٚ ٛٔيشززٚ تا ززد تززٚ ٓحززط  ٗززد  ٙ 

 ٓود ر إٓ ثثت شٞاز كشار خٕٞ  ير 

كشزززارخٕٞ سي زززتٍٞ ٝ  ٓوزززااير -14

تزززززا کٔتزززززر ٖ تور زززززة  ر ا اسزززززتٍٞ 

تٔايِي تٚ ختْ يزا  زرا  ت٘ٞي يدزٓؼٔٞال 

ٓتزر  یٓيِز 5ًرإ  ػد ا آخر تٚ صلر يزا 
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ٓزز      ززر كشززارخٕٞ زا راٝجززٞا جيززٞٙ  

 170تاشززززد ٓتززززر جيززززٞٙ  ٓيِززززي 168

 يااا شت ٓي  رااز

تزا ٝئی کزٚ كشزارخٕٞ تٜتر  سزت  -15

)تا ٝي ر سزت إٓ  ٗد  ٙ  ير  ٓزی شزٞا

ٝ ٝظززؼيتی کززٚ كززرا ار  يززا تززا ٝي چززي 

حاُزززت  ٗزززد  ٙ  يزززر  ا را )ٗش زززتٚ  

  زر  دزً٘ياکر  ر   ار   ًشيدٙ    تااٙ  

تئززار ٓعززطرب  خ ززتٚ  يززا  ٗززدٝٛگيٖ 

 سززت تا ززد ػزز ٝٙ تززر ثثززت ٓوززد ر كشززار 

 يزززٖ ٝظزززؼيت ار ٗظزززر  ركتزززٚ خزززٕٞ  
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كشزززارخٕٞ اياسزززتٍٞ ار ٝظزززؼيت شٞاز

ٓيِي ٓتر جيٞٙ تيشزتر  5ٗش تٚ حدٝا 

   حاُت ار   ًشيدٙ  سزت  ٓزا ار ٓزٞرا 

 سي تٍٞ تٞ كن ٝجٞا ٗد راز 

ار  ُٝيٖ ٓر جؼٚ تايد كشار خٕٞ     -16

كشززارخٕٞ ٛزر اٝ اسزت  ٗزد  ٙ  يزر  ٝ 

ز ار ثثززت شززٞااسززتي ًززٚ تززاالتر  سززت 

اكؼام تؼد ٗيت ٛٔزإ اسزتي ًزٚ كشزار 

خٕٞ تاالتر ا شت  ٗد  ٙ  يزري شزٞاز  ر 

ر سزت ٝ است كشار سي تٍٞ  خت ف 

ٝ كشزار ٓتر جيٞٙ  ٓيِي 20تيف    چي 
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ٓتززر جيززٞٙ  ٓيِززي 10اياسززتٍٞ تززيف    

تزززر ي كرا ٓؼاي٘زززٚ شزززٞٗدٙ تايزززد تاشزززد 

 دزً٘تٚ پتشي ٓر جؼٚ تررسي تيشتر 

ي   زززززر ار  ُٝزززززيٖ  ٗزززززد  ٙ  يزززززر -17

كشززارخٕٞ صززد يي شزز٘يدٙ ٗشززد   پززي  

تزا  ٝ ٛزٞ ي تزٚ سزرػت ٝ ًآزَ ر   ٔيپ

 1تا ٝت٘د ر  تشِيٚ ً٘يد ٝ پز     حزد هَ 

اهيوزززٚ اٝتزززارٙ  ٗزززد  ٙ  يزززري ر   ٗجزززاّ 

اٛيدز  ر ار حيٖ  ٗد  ٙ  يري پي  پزٞ ر ر  

غ تشِيزٚ ٓزي يٌثارٙ تا  ً٘يد تا ٝت٘د سري

خٞ ٗزدٕ ٓوزد ر شٞا ٝ ٓٞجزة  شزتثاٙ ار
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ٓززززي شززززٞاز يٖ ٓ ززززئِٚ كشززززارخٕٞ 

تشصٞو ار  كر اي ًٚ تؼد ا ظرتإ هِة 

 تٞجٞا ًْ ٝ يا ظرتإ هِة ٗزآ٘ظْ ا رٗزد

 ز ٓي آيد

   تاا ًرإ ٌٓرر تا ٝت٘زد خزٞاا ري  -18

ً٘يززد  ير  ٓٞجززة  حتوززإ ٝريززدي ٛززاي 

كزززرا شزززدٙ ٝ تزززر رٝي ٓوزززد ر تزززا ٝيي 

تززاثير ٓززي  ززر را ٝ تطززٞر كشززارخٕٞ  ٝ 

ر ٝ ًززااب كشززارخٕٞ اياسززتُٞي ر  تززاالت

كشززار سي ززتُٞي ر  ًٔتززر ٗشززإ ٓززي 

 اٛدز
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ار تحويوام ٓرتٞغ تزٚ كشزار خزٕٞ  -19

صززد ٛاي  5ٝ  4تززاال تايززد ٛززر اٝ ٓرحِززٚ 

 ثثت شٞازًٞرتٌٞف 

   كاصززِٚ سززٔغ ار صززٞرم ٝجززٞا  -20

 ٚ إٓ  شارٙ شٞازتتا د ٛٔيشٚ 

تررسززززززی ٓزززززز٘ظْ ٝ کززززززاُيثرٙ  -21

ٓاٙ  6کرإ)ت٘ظيْ  تجٜيت م ٓؼٔٞال  ٛر 

يي تار تر    غٔي٘زإ    ػٌِٔزرا ارسزت 

إٓ ٛززا  ٜٓززْ  سززتز تٞصززيٚ ٓززی شززٞا 

تززر    ٗززد  ٙ  يززر  صززحيح كشززارخٕٞ   

تر ي کاُيثر سيٕٞ ٛزر اسزتگاٙ  إٓ ر  تزا 
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يي استگاٙ اهيزن ٝ سزاُْ ايگزر ت٘ظزيْ 

ً٘يد ٝ ار صٞرم  شٌاٍ تٞسػ ٓتشصز  

 تؼٔير  رااز

 

 ٗززد  ٙ  يززري كشززارخٕٞ تززا  سززتلااٙ    

  ا جيتاُی ٌُترٝٗيٌي )استگاٙ 

تا ٝت٘زززد ر  ار ه زززٔت تزززاال ٝ اٝر   -1

تزا تا ٝ هزر ر اٛيزد ٝ تث٘د زد ٝ اسزتگاٙ ر  

رٝشزٖ ک٘يزدزٗيا   start زا  power أًٚ 

 تٚ  ستلااٙ     ٞشي ٗي تز  

تا كشار أًٚ ٓشصزٞو  اسزتگاٙ  -2
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شٞاز)ار ٓدٍ ٛا  تطٞر خٞاکار تاا ٓی 

ٗئٚ خٞاکار تا ٝت٘د تايد تطزٞر اسزتي ٝ 

تززا كشززار تززر رٝ  پززٞ ر السززتيکی تززاا ٝ 

تشِيٚ شٞا ز تؼد      ٘کٚ تا ٝت٘د تٚ هزدر 

ًززاكي تززاا شززد  تطززٞر خٞاکززار تتززدر   

 كشار تا ٝت٘د ًاٛف ٓی  اتدز

تٚ صلحٚ ٗٔا شزگر اسزتگاٙ ٗگزاٙ  -3

ک٘يد تزا  ػزد ا كشزارخٕٞ ر  تثي٘يزدز   زٖ 

 ػزد ا تزا کزاٛف كشزار تا ٝت٘زد ٙ استگا

سي زززتٍٞ ٝ ا اسزززتٍٞ ر  رٝ  صزززلحٚ 

تزا جزا ی کزٚ  ٗٔايشگر ٗشإ خٞ ٛد ا ا
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 تززر رٝ    ززٖ اٝ ػززدا ثاتززت ٓززی شززٞا

ا اسزتٍٞ ٝ ز ػد ا كشزارخٕٞ سي زتٍٞ 

اسزززتي ًزززٚ ٝ تصزززٞرم يزززي ً زززر ر  

 ر  كشارخٕٞ  ٗزد  ٙ  يزري شزدٙ  سزت 

 ز   ااا شت ک٘يد

  ر  ٛززززٞ  )تشِيززززٚ exhustٔززززٚ ًا -4

شار اٛيد تا ٛٞ   تا ٝت٘زد کزآ   خزارج ك

 شٞاز

خٞ ٛيززد  ٗززد  ٙ  يززر  ر     ززر ٓززی -5

يي اهيوززٚ هثززَ    تززاا کززرإ  تکززر ر ک٘يززد

 ٓجدا تا ٝت٘د  ٓ٘تظر تٔاٗيدز
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  يري كشارخٕٞ  ٗد  ٙ تٌر ر 

 تلزاهی  ٗزد  ٙ  يزري ار ًٚ   يٖتٚ ػِت 

 ار ٓٞهؼيزززت ٛزززاي ٓشتِزززقكشزززارخٕٞ 

  تصٔيْ   ػد ا  ٞٗا ٞٗي تدست ٓي آيد

 ٓود ري ًٚ كوزػ    يزي يري تر  ساو 

تدسزت آٓزدٙ  كشزارخٕٞ يري  ٗد  ٙ  تار

ٓ٘جززر تززٚ تشززشي  ٗاارسززت ٝ   سززت 

ٓزی شزٞاز تزا تئاري ٓد ر ت ٗآ٘اسة 

ٓزي تزٞ ٕ تزٚ ٓوزااير تکر ر  ٗزد  ٙ  يزر  

تيشززتري حاصززَ     ٗززد  ٙ  يززري  ػتٔززاا 
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ي كشزارخٞٗ ر ٓوزد ٌٖٓٔ  ست زا شت

ٝ  تدست ٓي آيزد  ٍٝ ًٚ ار  ٗد  ٙ  ير 

يؼ٘ي ٓود ر )تاشد  ٛشد ر اٛ٘دٙار حد 

    تر    حزد غثيؼزي تاشزدتاالكشارخٕٞ 

تززا پتشززي  ٛززاي تؼززدي ار غززي ٓ هززام

ًززاٛف  يززا  تززاال تززاهي تٔاٗززدٛٔ ٘ززإ  

 تاييززززد ت٘ززززاتر  ٖ تززززر   زياكتززززٚ تاشززززد

 ٗزد  ٙ  ال ّ  ست   اكرتاال ار كشارخٕٞ 

ار غزٍٞ چ٘زد ٛلتزٚ  زا كشزارخٕٞ  يري 

ٝ ي جد  اٗززٚ ار ٓٞهؼيززت ٛززاٝ چ٘ززد ٓززاٙ 

تززززار تٌززززر ر  يٖٓشتِززززق چ٘ززززدشززززر يػ 



 

211 
 

ٓوزد ر   ر ٛٔ ٘إ ٝ  تار  3)حد هَ شٞا

ار تززٞا   تر    حززد غثيؼززيتززاالكشززارخٕٞ 

كشزززارخٕٞ تزززاال ٝ تئزززاري  تاييزززدٓزززٞرا 

 زاشٞتئاري تصٔيْ  يري  ٓد ر ت

كزرا ً٘د تاييد پتشي تايد تٞجٚ:ار ٜٗايت 

 ز  ست تئاري كشارخٕٞ تاال ٓثت  تٚ

  ر كراي ٓثت  تٚ تئاري كشارخٕٞ تزاال 

 ززک تززار تززا پتشززي ٓ هززام ٛززر تاشززد ار 

ٝ ٗيزا  تزٚ   ٗد  ٙ  يري اهين ًاكي  ست

ار ٓزٞرا گر  ٓ ٗد  ٙ  يري ٓجزدا ٗي زت

ٝجٞا ٝ شثٜٚ  ي شک ٓود ر كشارخٕٞ 
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 ز ٚ تاشدا شت

 ٓ٘تٍ ٗد  ٙ  يري كشارخٕٞ ار 

تطززٞر  ار ٓطززةكززرا  ززاٛي كشززارخٕٞ 

ًزززااب  كزززت يف ٓزززي ياتزززد ًزززٚ تزززٚ إٓ 

 ٞي٘زد  ًت سليد  ٓي تاالي كشارخٕٞ 

تئززار تززا ايززدٕ كززرا  يرٗززدٙ  ار ٝ هززغ ز

كشززارخٕٞ ًززٚ رٝپززٞش سززليد تززر تززٖ 

 اچزار )پتشي يا ًارً٘زإ تٜد شزتي ا را

 تززاال ٝ كشززارخٕٞ ٓززي شززٞا ٝ  ظززطر ب 

ٓي رٝازتر ي ٓواتِٚ تا  يٖ ٓشٌَ  ٓزي 

ي ريزتٞ ٕ كشزارخٕٞ ر  ار ٓ٘زتٍ  ٗزد  ٙ  
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 ز 23)شٌَ ًرا

 كزر ا  زاٛی  ٝهزام كشزارخٕٞ تؼعي    

 ٗزد  ٙ  يزر  ٓزی ک٘٘زدز ار ٓ٘تٍ خٞا ر  

  ززک رٝش سززااٙ ٝ تززدٕٝ اراًززار   ززٖ 

ارتززززارٙ  ي غ ػززززام ٓليززززد ٝ سززززت 

ٓی اٛدز  كر اي ًٚ ار ٓ٘زتٍ  كشارخٕٞ

   زركشارخٕٞ خزٞا ر   ٗزد  ٙ ٓزي  يرٗزد 

 ا شزت٘د تر    حزد غثيؼزيتزاالكشارخٕٞ 

تايززد تززٚ پتشززي ٓر جؼززٚ ً٘٘ززدز اٛي  

ار شر يػ خزاو  كزت يف كوػ كشارخٕٞ 

 يززززٖ  كززززت يف ا ئٔززززي ٝ ٓززززي ياتززززد 
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ٗي زتزتر ي  يٌ٘زٚ تشزشي  ا اٙ شزٞا 

يي ٗلر ٓثزت  تزٚ تئزاري كشزارخٕٞ تزاال 

 سززت ٗيززا  تززٚ تررسززي ٛززاي تيشززتري 

 ز  ا را

ًززٚ  كشززارخٕٞ تززاال ار  تتززد ي تئززاري

ٛ٘زٞ  ً٘تزرٍ ٗشزدٙ رخٕٞ كرا تئار كشا

ار تئزار  ٗزد  ٙ  يزر  كشزارخٕٞ  ست  

ٝ  ٛزززاي ٓشتِزززق ٝ ار ٓٞهؼيزززت خاٗزززٚ

ٗشززإ ٓززی اٛززد   يززٖ ٓوززااير ااا شززت 

ار غٍٞ رٝ  چودر تـيير ٓی   ٝكشارخٕٞ 

تر ي ٓوااير ک٘دز پتشک ٓی تٞ ٗد      ٖ 
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ار شززدٙ تجززٞيت   ٛززاا رٝتؼيززيٖ تززاثير 

ز    د سزتلااٙ ً٘ز  ً٘ترٍ كشارخٕٞ تئار

 ٗززد  ٙ  يززر  كشززار خززٕٞ  غركززي ايگززر

   زززک ر ٙ خزززٞب تزززر   تٞسزززػ تئزززار 

 فار ٓد ر ت س ٓتی خٞي  ٝٓشارکت 

  ستز 

 كر اي ًٚ ظرتإ هِة ٗزآ٘ظْ ا رٗزد تزٚ 

كشزارخٕٞ ػِت  حتٔاٍ ترآٝرا ٗاارسزت 

خززٞا ر   ٗززد  ٙ ار خاٗززٚ كشززارخٕٞ ٗثايززد 

  يري ٝ پايف ً٘٘دز

ٗزززد  ٙ  يزززري  كزززر اي ًزززٚ اسزززتگاٙ  
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ٛززر چ٘ززد كشززارخٕٞ ار ٓ٘ززتٍ ا رٗززد تايززد 

خززٞا ر  تززٚ ٓطززة ٝهزت يززي تززار اسززتگاٙ 

د تزززا پتشزززي صزززحت ٗزززتثر پتشزززي خزززٞا

 ػٌِٔرا استگاٙ ر  تاييد ً٘دز
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: ٗد  ٙ  يري كشزارخٕٞ تٞسزػ  23شٌَ

 خٞا كرا

 

 

 هد ٓام ٝ پيگيري تر ح ة غثوٚ ت٘زدي 
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  كشارخٕٞ ار  كر ا تتر  اٍ

غثيؼي ا رٗد   كر اي ًٚ كشارخٕٞ -1

ٓتزر جيزٞٙ  ال ّ  ٓيِزي 80/120)ًٔتر    

 سزززت حزززد ً ر ٛزززر اٝ سزززاٍ يزززي تزززار 

 كشارخٕٞ إٓ ٛا  ٗد  ٙ  يري شٞاز

 كززر اي ًزززٚ كشزززارخٕٞ  -2

تاالتر    حد غثيؼزي يزا پزيف كشزارخٕٞ 

ٓتززر  ٓيِززي 120-80/139-89تززاال ا رٗززد )

 ُزي  4جيٞٙ  ال ّ  ست ار غٍٞ حزد هَ 

شتِززق ٛلتززٚ چ٘ززديٖ تززار ار شززر يػ ٓ 6

كشزار خززٕٞ إٓ ٛززا  ٗزد  ٙ  يززري شززٞا ٝ 
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ٓتٞسززػ كشززارخٕٞ ٛززاي  ٗززد  ٙ  يززري 

شزززدٙ تدسزززت آيزززد ٝ ار صزززٞرتي ًزززٚ 

ٓتززر  ٓيِززي 140كشززارخٕٞ سي ززتٍٞ 

جيٞٙ ٝ تيشزتر ٝ يزا كشزارخٕٞ اياسزتٍٞ 

ٓتززر جيززٞٙ ٝ تيشززتر تززٞا تززٚ  ٓيِززي 90

 پتشي ٓر جؼٚ ً٘٘دز

 كززر اي ًزززٚ كشزززارخٕٞ  -3

ٓيِززي ٓتززر جيززٞٙ ٝ يززا  140سي ززتٍٞ 

ٓتزر جيزٞٙ  ٓيِي 90شارخٕٞ اياستٍٞ ك

تايد تحت ٗظر پتشي هر ر   ٝ تيشتر ا رٗد

   3)جدٍٝ  يرٗدز 
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: هززد ٓام ٝ پيگيززري تززر ح ززة 3جززدٍٝ 

 غثوٚ ت٘دي كشارخٕٞ ار  كر ا تتر  اٍ

  هد ّ 

كشار 

خٕٞ 

غثيؼی 

 ٓطِٞبيا 

 2 ٗد  ٙ  يري ٓجدا ٛر 

 ساٍ يي تار

پيف 

كشار 

 خٕٞ تاال

 6 ُي  4ار غٍٞ حد هَ -

ٛلتٚ چ٘ديٖ تار ار شر يػ 

ٓشتِق كشار خٕٞ  ٗد  ٙ 

 يري شٞا تا ٗتيجٚ ٜٗايي 
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 تدست آيد

ار صٞرتي ًٚ كشارخٕٞ -

ٓتر  ٓيِي90/140ًٔتر    

جيٞٙ  ست   ٗد  ٙ  يري 

 ساٍ تؼد1ٓجدا 

كشار 

خٕٞ تاال 

ٓرحِٚ 

1* 

 2تاييد كشارخٕٞ تاال غي -

 ٓاٙ تؼد

كشار 

خٕٞ تاال 

 1 رجاع تٚ پتشي غي -

 ٓاٙ  تؼد
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ار صٞرتي ًٚ كشارخٕٞ - 2ٓرحِٚ 

 ٓيِي110/180 تيشتر   

تر ح ة  ٓتر جيٞٙ  ست  

ٝظؼيت تاُي٘ي ٝ ػٞ رض 

يا  ر ياتي ٝ ارٓإ سريغ  

 ٛلتٚ تؼد 1غي ارٓإ 

 تٞسػ پتشي

 

 

پززا ف كشززارخٕٞ    غر ززن كشارسزز٘  

  Ambulatoryٓتحرى) 
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 پززا ف كشززارخٕٞ    غر ززن كشارسزز٘ 

ٓتحرى يؼ٘ي  ٗد  ٙ  ير  كشار خزٕٞ ار 

ساػت ار حيٖ کارٛا  ٓؼٔزٍٞ  24غٍٞ 

 رٝ  ٗٚ ٝ  ٓإ خٞ ب  ستز

ار  يٖ رٝش تٚ جاي يي تار  ٗزد  ٙ  يزري 

تر تٌر ر  ٗد  ٙ  يري ٝ ركتار كشارخٕٞ ار 

غٍٞ رٝ  ار خاٗٚ  ٓحَ ًزار  ركزت ٝ آٓزد 

 يٖ ٗزٞع كشارسز٘  ٝززز تٌيٚ ٓي شزٞاز

ٞسزػ كزرا ٓؼاي٘زٚ ٓتحرى ٝ هاتَ حٔزَ ت

 تزا ٝ شٞٗدٙ  ستزتا ٝت٘د اسزتگاٙ تزٚ 

ٓاٗيتٞر ار حاٍ ر ٙ كرا ت تٚ ٓي شٞا ٝ 
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ز  24)شزکَ ٝصَ ٓي شٞاركتٖ تٚ كرا 

كشارخٕٞ كرا ار غٍٞ رٝ  ٝ حزيٖ خزٞ ب 

ار كٞ صَ ٓ٘ظْ  ٗد  ٙ  يري ٓزي شزٞاز 

 غ ػام رٝ   ک تر شٚ ار  يزٖ ٝسزيِٚ 

ثثت ٓی شزٞا ٝ تزٚ پتشزک  جزا ٙ ٓزی 

تصٞ ر جتئی    تـيير م كشزار خزٕٞ اٛد 

كزززرا ار  زززک ٓحزززيػ ٝ شزززر يػ غثيؼزززی 

 يزززٖ رٝش       ٗزززد ي تدسزززت آٝرازار

 كت يف كشارخٕٞ تٚ ػِت حعٞر پتشزي 

يززا ًارً٘ززإ تٜد شززتي )كشززارخٕٞ ًززت 

%  ٓززٞ را 15-30ًززٚ ٓؼٔززٞال   سززليد  
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%  ٗزززإ 30كشززارخٕٞ تزززاال ار ٓطززة ٝ 

جِٞ يري ٓي تارا ر ر  تشٌيَ ٓي اٛد  

 شٞاز

ٝ ٓتٞسػ كشارخٞٗي ًٚ ار غٍٞ يي رٝ  

سزاػت  24يا ار غٍٞ شة ٝ يا ار غزٍٞ 

تٞسززػ كشارسزز٘  ٓتحززرى تدسززت ٓززي 

آيد کٔتر    ٓواا ر كشار خٞٗي  ست ًٚ 

ار  ٓإ ٓؼااٍ إٓ تا ساير كشارس٘  ٛا 

 ٗد  ٙ  يري شدٙ  سزتز تزا  سزتلااٙ    

ساػتٚ  ٓود ر كشزارخٞٗي ًزٚ  24رٝش 

ٗظزر  ركتزٚ ٓزي تاالتر    حزد غثيؼزي ار 
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شٞا  کٔتر    آستاٗٚ إٓ ار  ٗد  ٙ  يزر  

كشارخٕٞ ار ٓطزة  زا ٓر کزت تٜد شزتی 

 زار  كر اي ًٚ تٚ 4)جدٍٝ ارٓاٗی  ست

يززا تئززاري ٛززاي ٛٔززر ٙ ٓاٗ٘ززد اياتززت 

تئاري ًِيٞي ٓثت  ٛ ت٘د يا ار ٓؼرض 

خطزززر تئزززاري ٛزززاي هِثزززي ػرٝهزززي 

 ٛ ت٘د  ٓوااير غثيؼي ًٔتر  ستز

 

ر پيشززٜ٘ااي كشززارخٕٞ : ٓوززااي4جززدٍٝ 

غثيؼززي ٝ ؿيززر غثيؼززي ار  ٗززد  ٙ  يززري 

 ٓثٞالتٞريرٝش آكشارخٕٞ تا 
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سي ززززززززتٍٞ  ٝ  

اياسزززززززززززززتٍٞ 

  mmHgغثيؼي)

سي تٍٞ  ٝ 

اياستٍٞ 

ؿير 

غثيؼي)

mmHg  

ًٔتزززززززر يزززززززا - غٍٞ رٝ 

ٓ زززززززززززززاٝي 

ار  85/135

  كر ا ٓؼُٔٞی

ًٔتزززززززر يزززززززا -

ٓ زززززززززززززاٝي 

ار  80/130

 90/140تيشتر    



 

227 
 

  كر ا اياتتي

يا ٓ اٝي  ًٔتر غٍٞ شة

70/120 

 75/125تيشتر    

ًٔتر يا ٓ اٝي  ساػت 24

80/130 

 85/135تيشتر    

 

) ٓتحزرى كشزار سز٘ :استگاٙ 24شٌَ 
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ambulatory  

 

 ساػتٚ كشار خٕٞ 24رٝش ثثت کارترا 

 ٗززد  ٙ  يززر  كشززارخٕٞ ٓتحززر  تززر   

تششي  ٝ ٓد ر ت كشارخٕٞ تاال ت يار 

ٜٓززْ  سززت ٝ تززٚ تشززشي  كشززارخٕٞ 

کٚ تٚ آساٗی ار ٓطزة تشزشي  ٛا ی 

تل زير ا اٙ ٗٔی شٞٗد کٔزک ٓزی ک٘دز

ٓوززااير تدسززت آٓززدٙ     يززٖ رٝش تايززد 

تٞسزززػ ًارش٘اسزززإ اٝرٙ ايزززدٙ  ٗجزززاّ 

ار ٓٞ را   ر    ٓواا ر تدسزت آٓزدٙ شٞاز
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    ٗززززد  ٙ  يززززر  كشززززارخٕٞ ٓتحززززر  

  ستلااٙ ٓی شٞا:

ٝهتزززی ٓوزززاا ر كشزززارخٕٞ كزززرا  -1

 تـيير م ؿير ػاا  ا را ز

ًززٚ كشززار خززٕٞ تئززار تززٚ  ٓززاٗي  -2

 ارٓإ ا رٝئی ٓواّٝ  ستز

ٝهتززی ػ ئٔززي ٓث٘ززي تززر  حتٔززاٍ  -3

پاييٖ تٞإ كشزارخٕٞ تؼِزت ارٓزإ   زاا 

 ار تئار ٝجٞا ا راز

کٔززززک تززززٚ تشززززشي  صززززحيح  -4

كشارخٕٞ ار ٓٞ راي ًٚ كٌزر ٓزي شزٞا 
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 كت يف كشارخٕٞ تزٚ ػِزت  ظزطر ب يزا 

ار ٓطة ٛزا   white coat)رٝپٞش سليد

ي ارٓزاٗي  يجزاا شزدٙ ٝ ٓر ًت تٜد شزت

كشززززارخٕٞ ار ٓطززززة يؼ٘ززززي ) سززززت 

ٓيِزززي ٓتزززر جيزززٞٙ ٝ تيشزززتر ٝ  90/140

 85/135كشزززارخٕٞ ار ٓ٘زززتٍ ًٔتزززر    

 ززا كشززارخٕٞ  سززت    جيززٞٙ ٓيِززي ٓتززر

 ؼ٘ززززززی ) سززززززت   masked)پٜ٘ززززززإ 

ار ٓطززة  ؿيززر ٝ هؼززيكشززارخٕٞ تطززٞر 

غثيؼی  ست  ٓا ار خارج    ٓطة تزاالتر 

 ز    حد غثيؼی  ست
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ارٓزززإ تزززارا ري ٝ كشزززارخٕٞ ار  -5

سززأُ٘د ٕ  يززٖ رٝش ًززارترا تيشززتري 

 ا راز

تصززٔيْ  يززري ار ٓززٞرا كشززارخٕٞ  -6

 تي٘اتي٘ي)پيف كشارخٕٞ تاال 

 تششي  كشارخٕٞ پاييٖ -7

 

 ار ًٞاًإتاال كشارخٕٞ 

ػِزززی رؿزززْ ػوا زززد ٓرسزززّٞ ػٔزززٞٓی 

ٗٞجٞ ٗززإ ٝ کٞاکززإ ٝ حتززی  غلززاٍ ٓززی 

تٞ ٗ٘د كشارخٕٞ تاال ا شتٚ تاش٘د ٝ   ٖ 
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كوززػ تئززار  ٓياٗ ززاالٕ ٝ سززأُ٘د ٕ 

تززززاال ار  ٗي تزريشززززٚ كشززززارخٕٞ

تتر  زززززززاُي تزززززززٚ اٝر ٕ ًزززززززٞاًي 

ترٓيگراازًٞاًززإ تززا كشززارخٕٞ تززاال ار 

آي٘ززدٙ  حتٔززاٍ تيشززتري تززر ي  تززت ء تززٚ 

تئاري كشارخٕٞ تاال ا رٗزد ٝ تزٚ ٛٔزيٖ 

 تٞجزٚ جزدي ا شزت ٛزا ػِت تايد تٚ إٓ

تششي  ٝ ارٓإ تٔٞهغ    ػزٞ رض   زٖ ز

تئززار  جِززٞ ير  ٓززی ک٘ززدزتٌر ر  ٗززد  ٙ 

 يري يا  ٗد  ٙ  يزري ٓز٘ظْ كشزار خزٕٞ 

ار ًٞاًإ ٝ تررسي تئاري ٛاي ٛٔر ٙ 
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تٚ پيف تي٘ي اهين تر  حتٔاٍ  تزت ء تزٚ 

كشزززارخٕٞ تزززاال ار آي٘زززدٙ ٝ تتر  زززاُي 

 ًٔزززي ٓزززي ً٘زززدزتئار  ٛزززا ی ٓاٗ٘زززد

ٝ ٓصزرف تؼعزی هِثی ٝ کِيزٞ   تئار 

   ا رٝٛززا  سززثة كشززارخٕٞ ثاٗٞ ززٚ ار 

ٝ  تئار کٞاکإ ٓی شٞٗد کٚ تا ارٓإ 

كشارخٕٞ کاٛف ٓزی ا رٝ  هطغ ٓصرف 

 اتزززدزار كشزززارخٕٞ  ُٝيزززٚ کزززٚ ػِزززت 

كشارخٕٞ تاال ٓشزش  ٗي زت ٓزٞ را  

ٓ ززَ سززاتوٚ خززاٗٞ ا ی كشززارخٕٞ تززاال 

 كزززززت يف     كزززززت  ف ٝ ٕ ٝ چزززززاهی 



 

234 
 

ٌِٔزززرا )ٓواٝٓت ار ٓواتزززَ ػ ٗ زززُٞيٖ

  ار سزٍِٞ  ٗ ُٞيٖ تر ي ٓصزرف  ِزٞ ت

خصٞصا  غزي ٗ  ا  خت ٍ چرتي خٕٞ ٝ  

 ٗوف ٜٓٔی ا رٗدزٗٞجٞ ٗي 

 70ٓتٞسػ كشارخٕٞ ار ًزٞاى يزي رٝ ٙ 

 85ٝ ار ًٞاى يزي ٓاٛزٚ  ٙٓيِي ٓتر جيٞ

ٓيِي ٓتر جيٞٙ  ست ًٚ تا  كت يف سٖ 

 تاال ٓي رٝاز 

ٓؼيارٛززاي كشززارخٕٞ غثيؼززی ٝ تززاال ار 

ًٞاًززإ ٝ ٗٞجٞ ٗزززإ تززر ح زززة صزززدى 

ٛززا)يؼ٘ي چ٘ززد ارصززد  كززر ا ا ر ي  يززٖ 
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ٛ زت٘د  تؼيزيٖ  ٝ ًٔتر ٓود ر كشارخٕٞ

ٓي شٞا ٝ تر ح ة سٖ  هزد ٝ جز٘  

ار کٞاکززإ ٝ سززٖ  ٗد  ٙ تززدٕ ٝ ٓيززت ٕ 

 زتِٞؽ ج٘ ی ار ٗٞجٞ ٗإ تـيير ٓي ً٘د

ال تٚ ٛٔيٖ ػِت تششي  كشزارخٕٞ تزا

ار کٞاکززإ ٝ ٗٞجٞ ٗززإ ت ززيار پي يززدٙ ٝ 

ٓؼيارٛا  كشززارخٕٞ کززٚ ٓشززکَ  سززتز

تززر ح ززة ٓث٘ززاي سززٖ ٝجزز٘  ٝ هززد  

ش٘د    اهت تيشتر  ٗ ثت تٚ  ٗزد  ٙ ات

 تدٕ ترخٞرا رٗدز

تر ٓث٘زاي سزٖ ار غثوٚ ت٘د  كشارخٕٞ 
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جزز٘  ٝ هززد  كشززارخٕٞ سي ززتٍٞ ٝ  

 95اياسزززتٍٞ غثيؼزززي ًٔتزززر    صزززدى 

ي  يزززٖ ٓوزززد ر %  كزززر ا ا ر 95)يؼ٘زززي 

كشززارخٕٞ ٛ زززت٘د  ٝ كشزززارخٕٞ تزززاال 

كشارخٕٞ سي تٍٞ ٝ اياستُٞي  سزت 

ٝ تيشززتر  95ى  ًززٚ تطززٞر ا ئززْ ار صززد

 2ٓياٗگيٖ حزد هَ   ست تٚ شرغ  يٖ ًٚ

ٗٞتزت ٓجزت  تزا  3ار تار  ٗزد  ٙ  يزري ًزٚ 

رٝش ش٘يد ري) ٞشززي   ٗززد  ٙ  يززري 

  ٗٞتت  6)ٓياٗگيٖ شدٙ تاشدز

كشززارخٕٞ سي ززتٍٞ ٝ اياسززتٍٞ تززيٖ 
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پززيف كشززارخٕٞ تززاال  95تززا  90صززدى 

ٓح ٞب ٓي شٞازحتي ٗٞجٞ ٗزاٗي ًزٚ 

ٓتزر جيزٞٙ  ٓيِي 80/120كشارخٕٞ آٜٗا 

ٝ تيشتر  ست   ر ار ٓحدٝاٙ  يٖ صزدى 

كشزارخٕٞ إٓ ٛزا تزٚ ػ٘زٞ ٕ   هر ر  يرٗزد

پززيف كشززار خززٕٞ تززاال ٓح ززٞب ٓززي 

   5 )جدٍٝشٞاز

 

كشزززارخٕٞ ار :غثوزززٚ ت٘زززدي 5جزززدٍٝ 

)تر ح زة ساٍ 3-17ًٞاًإ ٝ ٗٞجٞ ٗإ 

 ٝ  هد ّ ال ّ سٖ ج٘  ٝ هد 
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سي ززززززززززتٍٞ  ٝ 

  mmHg)اياستٍٞ
  هد ّ

كشززززززار 

خزززززززٕٞ 

غثيؼزززی 

يززززززززززززا 

 ٓطِٞب

    90ًٔتر    صدى 

 ٗد  ٙ  يزري -

ٓجززززدا يززززي 

 ساٍ تؼد

پززززززيف 

كشززززززار 

 خٕٞ تاال

تززا ًٔتززر  90صززدى-

   95  

- 80/120  ٝ

تيشتر ار ٓحزدٝاٙ 

 95ًٔتززر    صززدى 

 ٗد  ٙ  يزري -

ٓززاٙ  6ٓجززدا 

 تؼد

 ٓديريت ٝ ٕ-
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 ار ٛر س٘ي 

كشززززززار 

خزززززززٕٞ 

   تززززززاال

 1ٓرحِٚ 

 99 تززززا 95صززززدى 

 ٓيِززززي 5تؼزززز ٝٙ 

 ٙٓتر جيٞ

 ٗد  ٙ  يزري -

ٓجدا يزي تزا 

 اٝ ٛلتٚ تؼد

  زززززززززززززززر -

كشارخٕٞ ار 

ٛٔززززززززززززيٖ 

ٓحزززززززززدٝاٙ 

تززاهي تٔاٗززد 

 شززززززززززرٝع 

  ر يزززززززاتي ٝ
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ارٓززززززززززززإ 

  جِٔززززززززززٚ 

 ٓديريت ٝ ٕ

كشززززززار 

خزززززززٕٞ 

  تززززززاال

 2ٓرحِٚ 

ٝ تيشتر   99صدى 

 ٓيِززززي 5تؼزززز ٝٙ 

 ٓتر جيٞٙ

شززززززززززرٝع -

 ر يزززززززاتي ٝ 

ارٓززإ غززي 

 يي ٛلتٚ 

ار صززززززٞرم -

ٝجززٞا ػ ئززْ 

كززٞري  رجززاع 

 تٚ پتشي
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 ٗززد  ٙ  يززري كشززارخٕٞ ار ًٞاًززإ ٛززْ 

ٓشٌ تي ا را ٝ ٛزْ ت٘زٞع إٓ تيشزتر    

تتر  االٕ  ست  ار ٗتيجٚ ٓوزد ر  کزٚ 

ار يي تار  ٗد  ٙ  يري كشارخٕٞ تدسزت 

آ زززد  ٞيزززاي كشزززارخٕٞ ٝ هؼزززي ٓزززی 

ٗي تزكشززارخٕٞ سي ززتٍٞ ار ًٞاًززإ 

تزززززٚ ػِزززززت صزززززحت تيشزززززتر  رجزززززح 

 سزززتزٓؼٔٞال  ار ًٞاًزززإ كشزززارخٕٞ 

سي زتٍٞ  خٕٞاياستٍٞ تٚ ٛٔر ٙ كشار

تا ْٛ تاال ٓي رٝٗدزُر    زر ٓؼيزار تؼيزيٖ 

كشززارخٕٞ تززر ح ززة كشززار سي ززتٍٞ 
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تاشد ار ٝ هغ كشزار اياسزتٍٞ ر  ٛزْ ار 

:جزدٍٝ  1شزٔارٙ پيٞسزت) تر ٓزي  يزرا

ٝ  كشززززززارخٕٞ سي ززززززتٍٞٓوززززززااير 

تر ح ة سزٖ ج٘    mmHgاياستٍٞ)

   سزاٍ 1-17 ٝ هد ار ًٞاًإ ٝ ٗٞجٞ ٗزإ

  ز

ر ٛٔزٚ ًٞاًزإ  يزر اصد ٛاي ًٞرتٌزٞف 

 5يي ساٍ  ٝ ار ت ياري    ًٞاًزإ  يزر 

هاتزززَ شززز٘يدٕ تطزززٞر ٓطٔزززئٖ سزززاٍ 

كشزززززارخٕٞ ٗيزززززت ٗي زززززت٘دزارکٞاکإ 

سي تٍٞ تزر ح زة صزد   ٓرحِزٚ  ٍٝ 
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کٞرتکزززٞف ٝ كشزززارخٕٞ ا اسزززتٍٞ تزززر 

کٞرتکزٞف تؼيزيٖ  5ح ة صد   ٓرحِٚ 

ٓی شٞازهث   تر   كشارخٕٞ ا استٍٞ 

 4صزد ٛا  ٓرحِزٚ سزاٍ  13ًٞاًإ  ير 

 کٞرتکٞف ار ٗظر  ركتٚ ٓی شدز

تززززا  سززززتلااٙ    رٝش  ٗززززد  ٙ  يززززر  

سززاػتٚ  ٓوززد ر  24كشززارخٕٞ ٓتحززر   

رخٞٗي ًززٚ ار کٞاکززإ ٝ ٗٞجٞ ٗززإ كشززا

تاالتر    حزد غثيؼزي ار ٗظزر  ركتزٚ ٓزي 

شٞا  ْٛ  ٗد  ٙ  ا حتی کٔی تيشزتر    

آستاٗٚ  إٓ ار  ٗد  ٙ  ير  كشزارخٕٞ ار 
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 ٓطة  ا ٓر کت تٜد شتی ارٓاٗی  ست ز

 0-14 ٗد  ٙ ٛاي تا ٝت٘زد ًزٚ ار ًٞاًزإ 

ساٍ  ستلااٙ ٓي شٞا ارجدٍٝ شٔارٙ 

  6جدٍٝ )آٓدٙ  ستز 5
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:  ٗززد  ٙ تا ٝت٘ززد اسززتگاٙ كشززار 6جززدٍٝ 

 ساٍ  0-14خٕٞ ار ًٞاًإ)

حزززد ً ر اٝر 

 (cm)تا ٝ

 تؼاا کي ٚ 

 ٞٛ(cm) 

 ٝظؼيت ًٞاى

ٗزززززززززززٞ  ا ٕ ٝ  4×  8  -

 ًٞاًإ ٗارو

 ًٞاًإ کٞچک 4×  13 17

ًٞاًزززززإ تزززززا  10×  18 26

  ٗد  ٙ ٓتٞسػ

ٝ تتر  ززززاالٕ  

 الؿر
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  ٗد  ٙ  يري كشارخٕٞ ار ًٞاًإ

 3تٞصيٚ ٓي شٞا كشزارخٕٞ ًٞاًزإ    

 ٗززد  ٙ  يززري ٝ ٓززٞرا ٛززر سززاٍ سززاُگي 

تررسززي هززر ر  يراز سززتلااٙ    تا ٝت٘ززد 

ٓ٘اسة اهت  ٗد  ٙ  يري ر   كت يف ٓي 

 ًٞاًإ چام  12×  26 33

ٝ  ً ريزززززززززززت 

تا ٝٛززززززززززززاي 

 تتر  االٕ
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ز ٗزد  ٙ  يزري كشزارخٕٞ  25)شٌَ اٛد

تزا ٝي  ار ًٞاًإ ٛٔاٗ٘زد تتر  زاالٕ ار

ٝ آٓاا ي هثزَ  ر ست ٝ تا رػايت شر يػ

 ٗزززد  ٙ  يزززري  ٗجزززاّ ٓزززي شزززٞاز  ر    

تاشزد  90كشارخٕٞ ًزٞاى تزاالي صزدى 

تايززد اٝ ٗٞتززت ايگززر تٌززر ر شززٞاز ٗد  ٙ 

 يززر  كشززارخٕٞ ار کٞاکززإ ٝ ٗٞجٞ ٗززإ 

يد ی   اا  تٜتر  سزت كوزػ  تٚ ػِت پي

 تٞسػ پتشک  ٗجاّ شٞاز 
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 ٞاًإ:استگاٙ كشار س٘  25ًشٌَ 

 

تززززر   سززززُٜٞت ار تؼيززززيٖ ٝظززززؼيت 

كشززارخٕٞ ار کٞاکززإ ٝ ٗٞجٞ ٗززإ ٓززی 

تزر ح زة سزٖ كوػ ًٚ   7تٞ ٕ    جدٍٝ

ًزٚ تزر ح زة  8يا    جدٍٝ  تؼييٖ شدٙ

 ز ستلااٙ کرا ست  سٖ   ج٘  ٝ هد
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غثوزززٚ ت٘زززدي كشزززارخٕٞ ار  :7جزززدٍٝ 

 تر ح ة سٖ کٞاکإ ٝ ٗٞجٞ ٗإ

كشززارخ

 ٕٝ

 غثيؼی 

سي ززززززتٍٞ)

mmHg  

ا اسززززززتٍٞ) 

mmHg  

کٞاکإ  

5-3 

 ساٍ

 76ًٔتر     ٝ    116ًٔتر    

کٞاکإ  

9-6 

 78ًٔتر      ا    122ًٔتر    
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 ساٍ

کٞاکإ  

12-10 

 ساٍ

 82ًٔتر     يا   126ًٔتر    

کٞاکإ  

15-13 

 ساٍ 

 86ًٔتر     يا    136ًٔتر    

تتر  ززا

-19الٕ 

15 

 ساٍ

 80کٔتر     يا   120کٔتر    
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ٓوااير كشزارخٕٞ سي زتٍٞ ٝ  :8جدٍٝ 

تزا  1اياستٍٞ تر ي پ زرٛا ٝ اخترٛزا    

 ساُگي  17

 تر ي هد ار ٛر سٖ 50تر ح ة صدى 

 كشار خٕٞ سي تٍٞ

 اخترٛا پ رٛا 

 )ساٍ سٖ
صدى 

50 

صدى 

90 

صدى 

95 

صدى 

99 

صدى 

50 

صدى 

90 

صدى 

95 

صدى 

99 

1 85 99 103 110 86 100 104 111 

4 93 107 111 118 91 104 108 115 

8 99 112 116 123 98 111 115 122 

12 106 120 123 131 105 119 123 120 

17 129 132 136 138 111 125 129 126 
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 كشار خٕٞ اياستٍٞ

 اخترٛا پ رٛا 

 )ساٍ سٖ
صدى 

50 

صدى 

90 

صدى 

95 

صدى 

99 

صدى 

50 

صدى 

90 

صدى 

95 

صدى 

99 

1 37 52 57 64 40 54 58 65 

4 50 65 69 77 52 67 71 78 

8 59 73 78 86 58 72 76 83 

12 62 76 81 89 62 76 80 88 

17 67 82 87 94 66 80 84 91 

  

 

 خطر م جيٞٙ

استگاٙ كشارس٘  جيٞٙ     ک ٝسزيِٚ 

سااٙ ٝ اهين  سزت کزٚ تر حتزی تؼٔيزر 
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ٓززی شززٞا   ٓززا ٗگر ٗززی ٛززائی ارتززارٙ 

سٔيت جيزٞٙ تزر    يرٗزدٙ كشزارخٕٞ ٝ 

ا رازُزززر   كزززر ا ٓؼاي٘زززٚ شزززٞٗدٙ  ٝجزززٞا 

ٓصرف ک٘٘دٙ تا د ار ٓٞرا خطر م ٛٔر ٙ 

تا حَٔ ٝ  ستلااٙ    استگاٙ كشارس٘  

 جيٞٙ    ٛٞشيار تاش٘دز

تززا   ززٖ ٝجززٞا تتر تززر ٖ ٗگر ٗززی ارتززارٙ 

جيٞٙ   ثر م سٔی إٓ رٝ  ٓحيػ  سزت 

کٚ تٚ شکَ تشار ٝ ٛٔر ٙ تزا كاظز ب  زا 

ار  تاُززٚ ٛززا  جآززد ٝ را ٓحززيػ ٓززی 

تطززٞر جززد  ٓحززيػ شززٞاز يٖ ٓ ززئِٚ 
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آتت ززإ ر  آُززٞاٙ ٓززي ً٘ززد ٝ ار خززا  ٝ ار 

رسززٞتام تجٔززغ ٓززی  اتززد ٝ تد ٘ٞسززيِٚ 

 ٝ را  ٗجيرٙ ؿر ئی ٓی شٞاز

 سززتلااٙ    ترٓٞٓتر)آاسزز٘   جيززٞٙ    

ار تؼعی ًشٞرٛا ٓ َ سٞئد ٝ ِٛ٘د ار 

تئارستإ ٛا ٓٔ٘ٞع شزدٙ  سزت ُٝزي 

ار ٓززٞرا كشززار سزز٘   جيززٞٙ    ٛ٘ززٞ  

يوزی ٝجزٞا ٗزد راز تزا ٝسيِٚ جا گت ٖ اه

  ززززٖ ٝجززززٞا تززززرو    سززززٔيت جيززززٞٙ 

 سرٝي  استگاٙ ٛا  كشارس٘  جيٞٙ 

ت يززز   ر  ٓشزززکَ کزززراٙ  سزززت ٝ رػا
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 حتياغززام تٞصززيٚ شززدٙ ار ٓززٞرا ر شززتٖ 

جيٞٙ  تر رٝ  تصزٔيْ  يزر  تزر   خر زد 

   ٖ ٗٞع استگاٙ ٛا تاثير ٓی  ر را ز

 

اسزززتگاٙ ٛزززاي ر ٛ٘ٔزززا   سزززتلااٙ    

 جيٞٙ   كشارس٘  

 

 اسزتگاٙ :َ ٛا ٝ  حتياغامٔاستٞر ُؼ-1

تا زد تزا  ٛا  كشارس٘     ٗٞع جيٞٙ    

تا زززد     خصٞصزززا  حتيزززاغ حٔزززَ شٞٗدز

کززٚ تاػزز    كتززاإ  ززا ظززرتٚ  إ تطززٞر 
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 زجِٞ ير  شزٞا ٓاٗٞٓتر شٞا  صدٓٚ تٚ

کززٚ  ک٘تززرٍ ٓزز٘ظْ تززر    غٔي٘ززإ      ززٖ

ٗززد را  ززا  ا ٗشززتيسي ززتْ تشِيززٚ تززا

ثة سززز ٓزززاٗٞٓتر آسزززية ٗد زززدٙ  سزززت 

 کاٛف    است ركتٖ جيٞٙ ٓی شٞاز

تٔزاو حَٔ جيٞٙ تطٞر   ٖٔ ٝ ساُْ: -2

جزرب   ا راتا جيٞٙ  ثزر م سزٔی جزد  

ٝ  تٚ  خت الم ػصزثی رٝ ٗزی ت جيٞٙ ٓ٘

ٓٞ را حزاا ٝ ٜٗزائی ٓ٘جزر تزٚ آسزية ار 

ٛزر   ٓزاٗي ًزٚت٘زاتر  ٖ زشٞا ٓي  ًِيٚ

جيزٞٙ    ٗگٜزد ر  ٓزی  كشارسز٘ ٗٞع 
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زار تزٚ ػٔزَ آيزدال ّ تا زد  حتيزاغ   شٞا

 تايد إٓ ٓإ تٔيت کرإ  ا تؼٔير استگاٙ 

ٝ  صززافإٓ ار  ززک سززي٘ی کززٚ سززطح ر  

 10 تززا  ززک شززيةتاشززد  هاتززَ ٗلززٞا ؿيززر

  ٗتٜزاي شزية ارٝ    كرا هزر ر ا ا  ارجٚ

تزر    زا ک ظزرف آب هزر ر ا ْٛ  سي٘ي

   تا د تا جيٞٙ  جت٘اب    تٔاو ٓ تويْ 

ٛززا  ٓ٘اسززة)ٓ    التکزز    اسززتکف

 ال ّ  سزت  يزٖ  هزد ٓامشٞاز  ااٙستل 

تزا  ٗجاّ شزٞا  خٞبتٜٞيٚ  تا يار ٓحيط

   خزززٞرإ يزززا  ست٘شزززام تشزززار جيزززٞٙ 
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 ز  پيشگيري شٞا

استگاٙ تطٞر تايد تر   تؼٔير م ٝسيؼتر 

ٝ ار  ت زتٚ ت٘زد  ٓ٘اسزة ييار ٓحکْ 

 ززک پٞشززف  ززا کي ززٚ پ سززتيکی هززر ر 

ٙ كرسزتاآتشص  تؼٔيزر م  ر يٝ ت  يرا

 سززتاٗد را تززاال  رػايززت ٝ حلززع  زشززٞا

ار شززر  طی کززٚ تززا تٜد شززت شززـِی 

ٝسزززززا َ حزززززاٝ  جيزززززٞٙ کزززززار ٓزززززی 

کزٚ   زٖ  ار  كزر ا  زشٞا ظرٝري  سزت

ٌٓٔزٖ   ٛا ر  تؼٔيزر ٓزی ک٘٘زد  استگاٙ

 زاٛدر   ست جرب ٓتٖٓ جيٞٙ 
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يززٞٙ تززر ي جٔززغ آٝري ج ر شززتٖ جيززٞٙ:-3

ٝ   سزتلااٙ ًزرااسزتکف    تا زد حتٔا  

    ست٘شززام تشززار جيززٞٙ تٔززدم پرٛيززت 

ٝسززززايَ    ز ظززززرٝري  سززززتغززززٞالٗی 

ٓ َ جارٝترهی تر   جٔزغ آٝر  ٌٓشي 

ز تٔزاّ هطزر م ر زت ٌٗ٘يزدجيٞٙ  سزتلااٙ 

ار    رٝي سززطح آُززٞاٙ  ر شتززٚ شززدٙ ر  

 ک کي ٚ جٔغ ٝ كٞر   تٔزاّ جيزٞٙ ر  تزٚ 

تؼد ز ک ظرف  ا ٓحلظٚ    ٓ٘توَ ک٘يد 

ر       ٘کززٚ تززا حززد ٓٔکززٖ هطززر م جيززٞٙ 

ه ززٔت ٓ ززاٝ     يززي جٔززغ کرا ززد  
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ٛيدرٝک يد کِ زيْ ٝ پزٞار سزُٞلٞر تزا 

ٝ ٝ تززٚ شززٌَ خٔيززر ارآٝريززد ب ٓشِززٞغ آ

  ٖ ال زٚ  تٜيٚ ً٘يد ٝ ک ال ٚ خٔير ٗا   

خٔيزر ر  تززٚ تٔزاّ سززطح آُزٞاٙ تٔاُيززد ٝ 

 24 جا ٙ اٛيزد تزا خشزک شزٞاز تؼزد    

ساػت خٔيزر ر     رٝ  سزطح ترا ر زد ٝ 

 ش تشٞ اٛيدزسطح ر  تا آب تٔيت 

تر   ک ة  ش تشٞ  ُُٞٚ ٓاٗٞٓتر:-4

 اسزتگاٙ كشارسز٘ تٜتر ٖ ٗتيجٚ     ک 

   ٗززٞع جيززٞٙ     ُُٞززٚ ٓززاٗٞٓتر تا ززد ار 

كٞ صَ ٓ٘ظْ )ٓ    تحت ترٗآٚ ٗگٜد ر  
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تٞصيٚ شدٙ  تٔيت شٞاز   زٖ کزار سزثة 

تٚ سزٔت تزاال ٝ تر حتي يٞٙ ٓي شٞا ج

د ٝ تزٚ تـييزر م ار ُُٞزٚ حرًزت ً٘زپا يٖ 

كشار ار تا ٝ ت٘د تٚ سرػت پاسخ اٛزدز 

 حتياغ کرا تا    تايد غی تٔيت کرإ ُُٞٚ 

ُٞا ی ُثاو جِٞ ير  شزٞاز ٛزر ٓزااٙ آ

هثزَ       کٚ تزا جيزٞٙ آُزٞاٙ شزٞا تا زد 

ار  زززک کي زززٚ  اكزززغ ار ٓشزززتٕ  تاُزززٚ 

 شٞازت٘دي پ ستيکی ت تٚ 

 

تجٜيزززت م   ًاُيثر سزززيٕٞ)ت٘ظيْ ًزززرإ
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 Calibration  يري كشارخٕٞ ٗد  ٙ 

   خطاٛزززاي  ٗزززد  ٙ  يزززري ايگزززر يٌزززي 

كشززارخٕٞ ٓرتززٞغ تززٚ تجٜيززت م  ٗززد  ٙ 

اسززتگاٙ  ٗززد  ٙ  يززري كشززارخٕٞ  ستز

 يري كشارخٕٞ ٝ  ٞشي ٌٓٔزٖ  سزت 

 ُر  تايزد َ  ير اچار ٓشزٌَ شزٞٗدِتٚ ػ

 :تر ي ٓٞ را  ير ٓٞرا تررسي هر ر  يرٗد

   ٛٞ  ار حيٖ پٔي ًرإ ٗشت-

 سريغ ٛٞ     تا ٝت٘دتشِيٚ -

پٔززي ٛززٞ  ٝ تشِيززٚ ٛززٞ ي پززي  ً٘تززرٍ -

 ًي ٚ ٛٞ 
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ٝ  ُُٞزززٚ ٛا ًي زززٚ ٛزززٞ پٔي ٝظزززؼيت -

 ٓحَ ٛاي  تصاٍ

 ٝظٞ  ارجٚ ت٘دي ٓاٗٞٓتر-

آُززٞا ي ُُٞززٚ شيشززٚ  ي يززا جيززٞٙ ار -

 ٓاٗٞٓتر جيٞٙ  ي

  ٓ٘يت ٓشتٕ جيٞٙ-

استگاٙ ٛاي  ٗد  ٙ  يري كشارخٕٞ تايد 

شٞٗد ٝ يا ًاُيثرٙ تا كٞ صَ ٓ٘ظْ ت٘ظيْ 

زت٘ظززززيْ  يززززٖ اسززززتگاٙ ٛززززا تايززززد ار 

 ٓززا ٓززي تززٞ ٕ    آ ٓايشززگاٙ  ٗجززاّ شززٞا

 سززتلااٙ    رٝش  تززر يتٞصززيٚ ٛززايي ر  
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ت٘ظززيْ ٓززاٗٞٓتر ٝ  كززت يف اهززت ٛززاي 

ار ٓ٘تٍ يا ٓر ًزت تٜد شزتي  ٗد  ٙ  يري 

 زارٓاٗي تٌار ترا

  Y   يي ُُٞٚ السزتيٌي ر تزػ تزٚ شزٌَ 

تزٚ پٔزي ٝ ر   ٗتٜاي ُُٞٚ  ز٘يد ستلااٙ ً

تززززٚ ٓززززاٗٞٓتر ر  يززززي سززززر اٝ شززززاخٚ 

ٝ  داستگاٛي ًٚ إٓ ر   ر ياتي ٓزي ً٘يز

ًزٚ تزٚ ٓرجزغ تٚ ٓزاٗٞٓتر ر  يي سر ُُٞٚ 

د ٝصزَ تا إٓ ٓزي سز٘جي ٓواي ٚػ٘ٞ ٕ 

  26)شٌَ ً٘يدز

استگاٙ ٓرجغ ترجيحا  تايزد  ٌُترٝٗيٌزي 



 

265 
 

تطزٞر ًزآ   سزاُْ تاشزد ٝ تا ًيليزت ٝ 

تززر ي  ٗززد  ٙ  يززري كشززارخٕٞ ٓؼٔززٍٞ 

ار  يزززٖ رٝش  ز سزززتلااٙ ٗشزززٞارٝ  ٗزززٚ 

 ٓيِززي 100كشززار ٓاٗٞٓترٛززا ار صززلر ٝ 

ٓتزززر جيزززٞٙ تزززا يٌزززديگر ٓواي زززٚ ٓزززي 

ار ٛزززر اٝ ٛزززٞ  تا پٔزززي ًزززرإ شزززٞٗدز

تـييززر ٓززي ٓززاٗٞٓتر ٛززا كشززار  ٓززاٗٞٓتر 

تززٚ اسززتگاٙ ٓرجززغ ٗگززاٙ ً٘يزززد ار ً٘دز

ار ٛززر اٝ حززاُتي ًززٚ پززي  ت٘ظززيْ ٛززٞ  

ٝ ًي ززٚ ٛززاي ٛززٞ      سززتتززااسززتگاٙ 

ٓاٗٞٓتر استگاٙ ٓرجغ تايزد   خاُي  ست
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رٝي صززلر تاشدزكشززار اسززتگاٙ ايگززر ر  

تزٚ اسزتگاٙ  ْٛ يااا شزت ً٘يدزسزپ 

ٓتر جيٞٙ  ٓيِي 200تا ٓرجغ ٗگاٙ ً٘يد ٝ 

پزي  پٔزي ر  تزا   تؼزدپٔي ً٘يزد ٝ سريغ 

ٝ  ًززاٛف ياتززدًززْ ً٘يززد تززا تززا سززرػت 

ٓيِزي ٓتزر  100ٝهتي ٓاٗٞٓتر ٓرجزغ تزٚ 

پززي  ر  تث٘ديززدزار ٛٔززإ   جيززٞٙ رسززيد

ُحظٚ تٚ استگاٙ ايگر ٗگاٙ ً٘يد ٝ كشار 

إٓ ر  ياا شت ً٘يدزپي  پٔي ر  تزا  ً٘يزد 

ثاٗيزٚ  ٓيِي ٓتزر جيزٞٙ ار 2-3تا تا كشار 

زار ٛٔيٖ حيٖ تزٚ ٓاٗٞٓترًاٛف ياتد  ار
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سُٜٞت حرًت ػورتزٚ يزا جيزٞٙ ار ُُٞزٚ 

ٓجدا   كشار ٓاٗٞٓتر ٓرجزغ  تاً٘يد  ٗگاٙ

تززٚ صززلر ترسدزكشززار اسززتگاٙ ايگززر ر  

يااا شززت ً٘يدزاسززتگاٙ ٓرجززغ ر  جٔززغ 

ٗگٜزد ري ثر سزيٕٞ يً٘يد ٝ كوػ تر ي ًاُ

 ً٘يدز

كشارٛاي ثثت شدٙ ر  تزا ٛزْ ٓواي زٚ 

ٓيِززي ٓتززر  3 ززر تززيٖ اٝ ٓززاٗٞٓتر  ً٘يززد 

 )ًٔتزر يزا تيشزتر جيٞٙ ٝ تيشزتر  خت ف

يزا ت٘ظزيْ تؼٔيزر ٝ اسزتگاٙ ٗيزا  تزٚ   تٞا

  ززر ا رازجززايگتي٘ي تززا اسززتگاٙ جديززد 
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 3 خززت ف تززا اسززتگاٙ ٓرجززغ ًٔتززر    

ٓتر جيٞٙ تٞا   ر استگاٙ ٓزاٗٞٓتر  ٓيِي

جيززٞٙ  ي يززا ػورتززٚ  ي ا شززتٚ تاشززد  

استگاٙ هاتَ تطثيزن  سزت ٝ ٓزي تزٞ ٕ 

ار  ٓززززإ  ٗززززد  ٙ  يززززري كشززززارخٕٞ 

خٕٞ كشزززار خزززت ف ر  تزززٚ  ر  ٓوزززد كر ا

)ار صزززٞرتي ًزززٚ  ظزززاكٚ تدسزززت آٓزززدٙ

  خت ف    استگاٙ ٓرجزغ تيشزتر تاشزد 

)ار صٞرتي ًزٚ  خزت ف    اسزتگاٙ يا ًْ

ًزرا ٝ تصزحيح  ٗجزاّ  ٓرجغ ًٔتر تاشزد 

  زززر اسزززتگاٙ  ٌُترٝٗيٌزززي يزززا  ٓزززا ا از 
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ايجيتززاُي تاشززد تايززد تٞسززػ تؼٔيرًززار 

ٓتزر  ٓيِزي 3ارست شٞاز ُثتٚ  خزت ف 

يٖ جيزززٞٙ ٌٓٔزززٖ  سزززت سزززثة تشٔززز

ٗاارست كشارخٕٞ ٝ  كت يف يزا ًزاٛف 

تشززشي  تئززار ٕ ا ر ي كشززارخٕٞ تززاال 

شززٞا زُززر  تٞصززيٚ ٓززي شززٞا ار صززٞرم 

 ار شاخ  كشار استگاٙ  ٌٓإ خطاي 

ٓيِزي ٓتزر جيزٞٙ يزا ًٔتزر  1خت ف  حد 

استگاٙ ٛاي خٞب تايد حزد ً ر ار تاشدز

ٓزاٙ  6ٛزر   يٖ حد خطزا ا شزتٚ تاشز٘دز

تايززد اسززتگاٙ ٛززاي كشارسزز٘  ت٘ظززيْ 
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تايزد ٛزر سزاٍ ٗيت ٓرجغ  راٗدز استگاٙ 

كٞ صَ ز شٞاتاييد  ٝت٘ظيْ ار آ ٓايشگاٙ 

 ٓاٗي ًاُيثر سيٕٞ ػ ٝٙ تر  ٓزإ ٛزاي 

تٞصيٚ شدٙ ت تگي تٚ شر يػ  ستلااٙ 

 ز 9   اسززتگاٙ ٝ ٛتي٘ززٚ إٓ ا را)جززدٍٝ 

زٗتاي  ثثت شدٙ ر  تايد تر ي ٓواي ٚ ار 

 ؼام تؼد ٗگٜد ري ً٘يدزاك

تايززد تطززٞر ٓززد ّٝ پتشززٌي ٗيززت  ٞشززي 

ً٘تززرٍ شززٞازً ٛي ٛززاي  ٞشززي تايززد 

ٓٞرب تاش٘د ٝ غٞري ار  ٞش هر ر  يرٗد 

ًززٚ    ٝرٝا صززد ٛاي خززارجي جِززٞ يري 
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ً٘٘دزُُٞٚ ٛاي السزتيٌي تايزد ظزشيْ ٝ 

 ساٗتئتر ٗثاش٘دز  37تيشتر    ساُْ ٝ 

   

تررسزي ٝ تزر ي ي يتٞصزيٚ ٛزا :9 جدٍٝ

ًاُيثر سيٕٞ استگاٙ ٛزاي كشزار سز٘  

 جيٞٙ  ي  ػورتٚ  ي ٝ ايجيتاُي

كاصززززززززززززززززززِٚ  ٗٞع استگاٙ 

 ر سيٕٞ)ٓاٙ ثًاُي

 كاصِٚ تررسي)ٓاٙ 

جيٞٙ  ي ثاتت )ٗصة 

 شدٙ 

36 6 

جيززززٞٙ  ي ٓتحززززرى ٝ 

 هاتَ حَٔ 

12  6 

 1 6ػورتٚ  ي ًزٚ كوزػ ار 

 لوله رابط
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يزززززي ٓحزززززَ ثاتزززززت 

  ستلااٙ ٓي شٞا

رٝ  ٗززٚ ػورتززٚ  ي ًززٚ 

 جاتجا ٓي شٞا

6 5/0 

 6 12 ايجيتاُي استي
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