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 1 استفاده از جسوات فقط مخصوص افراد ثبت نامی بوده و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.

 : تهویه ریوی37فصل 
 

٘بْ وٝ ایٗ ػُٕ تٛؾٍ یه ؾیؿتٓ ثٝ  .اؾتثٗ وطوؿیػٖ ثطای ثبفتٟب ٚ ثطزاقتٗ زی اوؿیسٞسف اظ تٙفؽ تٟیٝ ا

قٛز ؾیؿتٓ تٙفؿی اظ ضیٝ، ثیٙی، ٘بی، ثطٚ٘ف، ثطٚ٘كیَٛ ٚ آِٛئِٟٛبی ٞٛایی ؾبذتٝ قسٜ  ا٘جبْ ٔیؾیؿتٓ تٙفؿی زض ثسٖ 

ثطای زؾتیبثی ثٝ قٛ٘س.  اوؿیسوطثٗ ثیٗ ذٖٛ ضیٝ ٔی اوؿیػٖ ٚ زی اؾت. وٝ ثب ٕٞبٍٞٙی ٚ ٕٞىبضی یىسیٍط ؾجت تؼٛیى

 :ٔطحّٝ ا٘جبْ قٛز 4ایٗ  اٞساف ثبیس 

 ٛا اظ جٛ  ثٝ آِٛئِٟٛبی ضیٝ ٚ ذطٚج اظ آٖ اؾت  ٞ ٔؼٙبی ٚضٚزٝ ضیٛی وٝ ث تٟٛیٝ (1

 وطثٗ  ثیٗ آِٛئِٟٛب ٚ ذٖٛ ا٘تكبض اوؿیػٖ ٚ زی اوؿیس (2

 ثسٖ ثٝ ؾِّٟٛبی ثبفتی حُٕ اوؿیػٖ ٚ زی اوؿیسوطثٗ اظ َطیك ذٖٛ ٚ ٔبیؼبت (3

 تٟٛیٝ تٙظیٓ (4

 
 (B(، آِٛئِٟٛبی ضیٝ ٚ ثطٚ٘كٟب)Aؾبذتٕبٖ ٚ ٔحُ لطاض ٌیطی ضیٝ)

 هکاًیک  تَْیِ سیَی

 :َطیك  ٔٙمجى ٚ ٔتؿغ  ٔی قٛ٘س 2ٞب اظ  ضیٝ

 حطوت  زیبفطآٌ  ضٚ ثٝ ثبال  ٚ پبییٗ  ثطای وبٞف یب افعایف ََٛ لفؿٝ ؾیٙٝ .1

 ثب پبییٗ یب ثبال ثطزٖ  ز٘سٜ ٞب  ثطای وبٞف یب افعایف لُط لسأی ذّفی لفؿٝ ؾیٙٝ .2



 مرکستخصصی خدمات آموزشی گروه پسشکی فرهنگ گستر نخبگان

 2 استفاده از جسوات فقط مخصوص افراد ثبت نامی بوده و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.

قسٜ ٚ زض  زیبفطآٌ  ٔٙمجىزض حیٗ زْ  .زثٝ َٛض وبُٔ ثب حطوت  زیبفطآٌ  نٛضت ٔی ٌیطتمطیجب  تٌفس آسام ٍ طثیؼی

٘یطٚی  .ػًالت  زیٍطی زؾت ثٝ وبض ٔی قٛ٘س .ثبقٙسٍٞٙبٔی وٝ ٘یبظ ثٝ تٙفؽ قسیستط  .قُ ٔی قٛز حیٗ ثبظزْ ٚ زیبفطآٌ

ت قىٓ ضا ضٚ ثٝ ثبال  ٚ ثٝ َطف ظیط ٚ ٔحتٛیببو ػًالت قىٓ فطاٞٓ ٔی قٛز قسیس اظ َطیك ا٘مجايبفی ثطای تٙفؽ 

ٕٞچٙیٗ  ای زض حیٗ زْ ػبزی اؾت. زضنس تغییط زض حجٓ زاذُ ؾیٙٝ 75 جبثجبیی زیبفطآٌ ٔؿئَٛ ضا٘س. ٔیزیبفطآٌ 

 زیبفطآٌ تٛؾٍ ػهت فط٘یه ػهت زٞی ٔی قٛز.

أب زض ذالَ تٙفؽ قسیس ٘یطٚٞبی اضتجبیی ثٝ حسی لٛی ٘یؿتٙس وٝ ثتٛا٘ٙس ٘یبظ ثسٖ ثٝ ثبظزْ ؾطیغ ضا ثطَطف ؾبظ٘س ٚ ِصا 

قىٕی ثیكتط ٘یطٚی ايبفی الظْ ضا تبٔیٗ ٔی وٙس. ایٗ ا٘مجبو ٔحتٛیبت قىٓ ضا ثٝ ؾٛی ظیط زیبفطآٌ ضا٘سٜ  ا٘مجبو ػًالت

ٚ ضیٝ ٞب فكطزٜ ٔی قٛ٘س. ٕٞة ػًالت ثبالثط٘سٜ لفؿٝ ؾیٙٝ ضا جعٚ ػًالت زْ ٚ ػًالت پبییٗ ثط٘سٜ آٖ جعٚ ػًالت ثبظزْ 

ثیٗ ز٘سٜ ای ذبضجی ٞؿتٙس أب ػًالت زیٍطی ٘یع ٚجٛز زاض٘س وٝ ٔی ثبقٙس. ٟٕٔتطیٗ ػًالت ثبالثط٘سٜ ز٘سٜ ٞب، ػًالت 

زض ایٗ أط زذیّٙس اظ جّٕٝ ػًالت اؾتط٘ٛوّٛئیس ٚ ٔبؾتٛییس وٝ جٙبؽ ضا ثبال ٔی وكٙس، ؾطاتٛؾٟبی لسأی وٝ چٙسیٗ ز٘سٜ 

 ضا ثبال ٔی ثط٘س ٚ اؾىبِٟٙب وٝ زٚز٘سٜ اَٚ ضا ثبال ٔی ثط٘س.

 ثبظزْ پبییٗ ٔی وكٙس ػجبضتٙس اظ ضوتٛؾٟبی قىٓ ٚ ػًالت ثیٗ ز٘سٜ ای زاذّی ػًالتی وٝ لفؿٝ ؾیٙٝ ضا زض حیٗ

 (86)سال تست: کذام ػثاست دس هَسد دیافشاگن دسست است؟

 ة(ٍٞٙبْ ا٘مجبو، فكبض زاذُ ؾیٙٝ ضا افعایف ٔی زٞس.         اِف(ٍٞٙبْ ا٘مجبو، فكبض زاذُ ؾیٙٝ ضا وٓ ٔی وٙس.

 ز(ثٝ ٚؾیّٝ ػهت ؾٕپبتیه ػهت ٌیطی قسٜ اؾت.                ٜ اؾت.ج(ثٝ ٚؾیّٝ ػهت ٚاي ػهت ٌیطی قس

 ٌعیٙٝ اِف /

 جاتجایی َّا تِ دسٍى ٍ تیشٍى سیِ ّا

ضیٝ یه ؾبذتٕبٖ اضتجبػی اؾت وٝ ثٝ ٚؾیّٝ ٘بف ضیٝ وٝ اظ ٔسیبؾتٗ آٚیعاٖ اؾت ثٝ جساض لفؿٝ ؾیٙٝ ٔتهُ اؾت. الیٝ 

 ِغع٘سٌی ٚ ٘طٔی ضیٝ ٔی قٛز. ٘بظوی اظ ٔبیغ پّٛض ضیٝ ضااحبَٝ وطزٜ ٚ ؾجت

 فطاس پلَس ٍ تغییشات آى طی تٌفس:

فكبض پّٛض، فكبض ٔبیغ فًبی ثبضیىی ثیٗ پّٛض ضیٛی ٚ پّٛض جساض ؾیٙٝ اؾت وٝ ؾجت فكبض ٔٙفی زض ایٗ فًب ٔی قٛز. فكبض 

الظْ اؾت. اتؿبع لفؿٝ  ؾب٘تی ٔتط آة اؾت وٝ ایٗ فكبض ثطای اتؿبع ضیٝ ٞب زض قطایٍ اؾتطاحت-5َجیؼی پّٛض زض قطٚع زْ 

ؾیٙٝ زض حیٗ زْ َجیؼی، ؾجت ٔی قٛز وٝ ضیٝ ٞب ثب ٘یطٚی ثیكتط وكیسٜ قسٜ ٚ فكبض ٔٙفی تط ایجبز ٔی قٛز وٝ ایٗ فكبض 

ؾب٘تی  -5/7ضؾیسٜ ٚ َی زْ ػٕیك اظ ؾب٘تی ٔتط آة  -5/7ثٝ  -5ؾب٘تی ٔتط آة اؾت. فكبض پّٛض زض ٍٞٙبْ زْ اظ -5/7حسٚز 

ٌطزز. زض ا٘تٟبی ؾب٘تی ٔتط آة ثطٔی -5ضؾس. زض ا٘تٟبی ثبظزْ ػبزی ایٗ فكبض زٚثبضٜ ثٝ تی ٔتط آة ٔیؾب٘ -30ٔتط آة ثٝ 

+ ؾب٘تی ٔتط آة ٘یع ثطؾس. فكبض فًبی جٙت، 30ٞبی لبػسٜ ای ثٝ ثبظزْ ػٕیك، فكبض جٙت ٔثجت ٔیكٛز ٚ ٕٔىٗ اؾت ثرف

 ٛز زاضز. یه فكبض ذبضج ضیٛی اؾت أب زضٖٚ ضیٝ ٘یع فكبض حجبثچٝ ای ٚج

 (87؟)سال : دس کذاهیک اص حاالت صیش، فطاس جٌثی دس کوتشیي همذاس خَد هی تاضذسَال

 اِف(اثتسای زْ         ة(ٔیب٘ٝ زْ                   ج(ایتسای ثبظزْ                   ز(ٔیب٘ٝ ثبظزْ

 ٌعیٙٝ ج /

اؾت ٚ ثیكتطیٗ ٔمساض آٖ زض ا٘تٟبی ثبظزْ ٚ اثتسای زْ ٔی ٘ىتٝ: وٕتطیٗ ٔیعاٖ فكبض جٙجی زض ا٘تٟبی زْ ٚ یب اثتسای ثبظزْ 

 ثبقس.
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 سٍش ّای تؼییي حجن تالی هاًذُ:

 ضٚـ ثطای ا٘ساظٜ ٌیطی آٖ اثساع قسٜ اؾت. 3چٖٛ ثب اؾپطٚٔتطی ؾبزٜ ٕ٘ی تٛاٖ حجٓ ثبلی ٔب٘سٜ ضا ا٘ساظٜ ٌطفت 

اؾتٙكبق وطزٜ ٚ ؾپؽ اظ ضٚی غّظت ّٞیْٛ زض : زض ایٗ ضٚـ قرم حجٓ ٔؼیٙی اظ ّٞیْٛ ضا تىٙیه ضلیك ؾبظی ّٞیٓ -1

 اؾپطٚٔتط حجٓ ضیٝ ٔكرم ٔی قٛز.

 : زض ایٗ ضٚـ ٘یع ضاثُٝ ثیٗ حجٓ ٚ غّظت ٌبظٞب نبزق اؾت.تىٙیه قؿتكٛی ٘یطٚغٖ -2

: زض ایٗ ضٚـ قرم زضٖٚ جؼجٝ ای لطاض ٔی ٌیطز وٝ ٞٛا اظ آٖ ػجٛض ٔی وٙس. حجٓ ٚ فكبض لبثُ ضٚـ پّتیؿٌٕٛطاف -3

 ؾت.ا٘ساظٜ ٌیطی ا

 فطاس آلَئَلی:

فكبض زضٖٚ آِٛئِٟٛبی ضیٝ اؾت. زض قطایُی وٝ ٞٛایی ثٝ زاذُ ٚ یب ذبضج ضیٝ ٞب جطیبٖ ٘ساضز ٚ ٌّٛت ثبظ اؾت، زض تٕبْ 

زض پبیبٖ ثبظزْ، فكبض حجبثچٝ ٞب حسٚز نفط اؾت )یؼٙی لؿٕتٟبی زضذت تٙفؿی یؼٙی تب آِٛئِٟٛب، فكبض ٔطجغ نفط اؾت. 

تط ٔیٍطزز ٚ ثٝ ز(. َی زْ، ثؼّت افعایف حجٓ حجبثچٝ ٞب، فكبض حجبثچٝ ای ٘ؿجت ثٝ فكبض جٛ ٔٙفیاذتالفی ثب فكبض جٛ ٘ساض

ؾب٘تی ٔتط آة ٔیطؾس ٚ ثٙبثطایٗ ٞٛا ٚاضز حجبثچٝ ٞب ٔیٍطزز. زض ا٘تٟبی زْ فكبض زض حجبثچٝ ٞب زٚثبضٜ نفط  -5/1حسٚز 

ب فكبض اتٕؿفط ثٝ تؼبزَ ثطؾس. زض اثتسای ثبظزْ، ثب ٔیٍطزز چٖٛ ٞٛای ٚاضز قسٜ َی زْ ثبػث ٔیكٛز فكبض حجبثچٝ ای ث

فكطزٜ قسٖ حجبثچٝ ٚ وبٞف حجٓ آٖ فكبض زضٖٚ آٖ ٘ؿجت ثٝ فكبض جٛٔثجت تط ٔیٍطزز ٚ ثٙبثطایٗ ٞٛا اظ آٖ ذبضج ٔیكٛز. 

زٚثبضٜ + ؾب٘تی ٔتط آة اؾت. فكبض حجبثچٝ ای زض ا٘تٟبی ثبظزْ 5/1حساوثط فكبض حجبثچٝ ای زض حیٗ  ثبظزْ ػبزی حسٚز 

زْ ثؼسی زض حبَ اؾتطاحت تفبٚت ثیكتطی ثیٗ فكبض فًبی جٙت ٚ حجبثچٝ  ثطایٗ اظ اثتسای یه زْ تب اثتساینفط ٔیٍطزز. ثٙب

 زض اثتسای ثبظزْ ٚجٛز زاضز.

-1زض ٍٞٙبْ زْ فكبض زضٖٚ آِٛئِٟٛب، وٕتط اظ نفط ؾب٘تی ٔتط آة اؾت. فكبض آِٛئِٛی زض زْ َجیؼی ثٝ حسٚز ثٝ َٛض ذالنٝ: 

تٟبی ثبظزْ ٘ی زْ ٚ ازض اثتسا+ؾب٘تی ٔتط آة افعایف ٔی یبثس.1ؾب٘تی آة وبٞف ٔی یبثس. زض ٍٞٙبْ ثبظزْ، فكبض آِٛئِٛی ثٝ 

 فكبض آِٛئِٛی نفط اؾت.

 

 

 

 

 

 

زض َی زْ، زیٛاضٜ لفؿٝ ؾیٙٝ ثٝ حجٓ ثعضي تطی اتؿبع ٔی یبثس. ثٝ زِیُ ایٗ وٝ زض ظٔبٖ تٙفؽ آضاْ، فكبض جٙت ٘ؿجت ثٝ 

 ض اتٕؿفط ٔٙفی تط اؾت، فكبض تطا٘ؿٕٛضاَ  لفؿٝ ؾیٙٝ ٔٙفی اؾت.فكب
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اؾت. ثٙبثطایٗ فكبض فًبی جٙت ٘ؿجت ثٝ فكبض اتٕؿفط  -5     ىٝ وٝ زْ قطٚع قٛز، فكبض جٙت تمطیجبً  ٙلجُ اظ ای

جطیبٖ ٞٛا ٚ اذتالف  ٝٔٙفی اؾت.ثالفبنّٝ لجُ اظ ایٗ وٝ زْ قطٚع قٛز، فكبض حجبثچٝ ای نفط ٔی قٛز. ظیطا ٞیچ ٌٛ٘

ت ضٚ وفكبضی زض ضاٟٞبی ٞٛایی ٚجٛز ٘ساضز، ثب قطٚع زْ، ػًّٝ زیبفطآٌ ٚ لفؿٝ ؾیٙٝ وٛتبٜ ٔی قٛ٘س وٝ ایٗ أط ثبػث حط

 ٙی زیبفطآٌ ٚ حطوت ضٚ ثٝ ثبال ٚ ذبضج ز٘سٜ ٞب ٔی ٌطزز. فكبض حجبثچٝ ای ثٝ ظیط نفط ٔی ضؾس.یثٝ پبی

ال حطوت وطزٜ، فكبض جٙت ظیبز قسٜ ) یؼٙی اظ ٔٙفی ثٛزٖ آٖ وٓ ٔی قٛز(، فكبض حجبثچٝ زض َی ثبظزْ، زیبفطآٌ ثٝ ؾٕت ثب

ض ثبالتط ) حجبثچٝ( ثٝ یه فكبض پبییٗ )اتٕؿفط( جطیبٖ ٔی یبثس. بای ٔثجت ٔی قٛز، ٌّٛت ثبظ ٔی ٌطزز ٚ ٞٛا زٚثبضٜ اظ یه فك

اؾت.افطاز ٔجتالثٝ ثیٕبضی ا٘ؿسازی ثٝ ػّت افعایف ٚ فكبض جٙت ٔٙفی تطی ثطای حفظ ٔیعاٖ جطیبٖ تٙفؽ َجیؼی ٔٛضز ٘یبظ 

 ٔمبٚٔت ٚ افعایف وبض ثبظزٔی ، فكبض جٙت ٔثجت تطی زض ََٛ ثبظزْ زاض٘س.

زض قطٚع ٚ ذبتٕٝ زْ ٚ ثبظزْ فكبض آِٛئَٛ نفط اؾت. ٔٙفی تطیٗ فكبض اِٛئَٛ زض ٘یٕٝ زْ اؾت.أب زض ََٛ زْ فكبض جٙت 

 جٙت ثٝ ٔٙفی تطیٗ قىُ ذٛز ٔی ضؾس.ؾیط ٘عِٚی زاقتٝ ٚ زض زْ ػٕیك فكبض 

 (93)اسضذ ..... ایجاد هی ضَد. .کوتشیي همذاس فطاس حثاتچِ ای ٍ جٌثی، تِ تشتیة دس

 ز(ٔیب٘ٝ زْ، ٔیب٘ٝ ثبظ زْ     ا٘تٟبی ثبظزْ   ،ج( ا٘تٟبی زْ        ا٘تٟبی زْ ،اِف(اثتسای زْ، اثتسای ثبظزْ        ة( ٔیب٘ٝ زْ

 پبؾد ٌعیٙٝ ة /

 

 خالل سیَی:فطاس 

فكبض آِٛئِٛی ٚ فكبض پّٛض فكبض ذالَ ضیٛی ٌفتٝ ٔی قٛز. ایٗ فكبض ؾجت تٕبیُ ضیٝ ٞب ثٝ ضٚی ٞٓ ذٛاثیسٖ ٔی قٛ٘س، ثٝ ثٝ 

 ایٗ فكبض، فكبض اضتجبػی ٘یع ٌفتٝ ٔی قٛز.

 :پزیشش سیِ ّا

 :ػبُٔ ثؿتٍی زاضز 2ضیٛی  ٌٛیٙس  وٝ ثٝ ( پصیطایی )وٕپّٕب٘ؽ ،ٞب ثبظاء اظ ٞط ٚاحس افعایف  فكبض  ضیٛی ثٝ ٔیعاٖ اتؿبع ضیٝ

 ( .ضیٝ  وٝ ) حبنُ  زض ٞٓ فطٚ ضفتٗ ضقتٝ ٞبی االؾتیٗ  ٚ والغٖ  ٔی ثبقس٘یطٚی اضتجبػی ثبفت  (1

وٝ ػبُٔ زْٚ  غ پٛقب٘سٜ زضٖٚ جساض آِٛئِٟٛب ٚ ؾبیط فًبٞبی ٞٛایی ضیٝ اظ وكف ؾُحی ٔبی٘یطٚی اضتجبػی ٘بقی  (2

ٔؿئَٛ 
 

 
 .ؾت٘یطٚٞبی اضتجبػی ضیٝ ا 

 :سَسفاکتاًت ٍ اثش آى  تش کطص سطحی

ایٗ  .ٔبزٜ ای  ثٝ ٘بْ ؾٛضفبوتب٘ت زض ٔبیغ  آِٛئِٛی ضیٝ  ٚجٛز زاضز  وٝ ٘یطٚٞبی اضتجبػی آِٛئِٟٛب ضا ثٝ قست وبٞف ٔی زٞس

فبوتب٘ت ؾجت  وبٞف وكف ؾُحی ٔی قٛز. اظ ازْ ضیٛی جٌّٛیطی ؾٛض .تطقح ٔی قٛز Πٔبزٜ اظ ؾِّٟٛبی اپی تّیبَ ٘ٛع 

ٔی وٙس  ٚ ٔمبٚٔت ٔجبضی ٞٛا ضا وبٞف ٔی زٞس. ثّٛؽ ؾٛضفبوتب٘ت  زض ضیٝ ٞب  تٛؾٍ  ٞٛضٟٔٛ٘بی ٌّٛوٛوٛضتیىٛئیس تكسیس 

 ٔی قٛز. ؾٛضفبوتب٘ت وكف ؾُحی ضا زض  آِٛئِٟٛبی وٛچه  ثیكتط ٚ زض آِٛئِٟٛبی ثعضي وٕتط ٔی وٙس.

 

 (87:)سال اگش ًیشٍی کطص سطحی دس سیِ ّا ٍجَد ًذاضت سَال:

 ت ثبفتی افعایف ٔی یبفت.ٔة(وبض ٔمبٚ        ِف(وبض ٔمبٚٔت ٔجبضی ٞٛایی وبٞف ٔی یبفت.ا

 ز(وبض وٕپّیب٘ؿی وبٞف ٔی یبثس.                              ج(وبض ثبظزٔی افعایف ٔی یبفت.
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 5 استفاده از جسوات فقط مخصوص افراد ثبت نامی بوده و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.

 وبٞف ٔی یبفتٌعیٙٝ ز / اٌط ٘یطٚی وككی ؾُحی زض ضیٝ ٞب ٚجٛز ٘ساقت وبض وٕپّیب٘ؽ ثبفتی یب وبض اضتجبػی 

 (87دکتشی کذاهیک اص هَاسد صیش دس ساختواى سَسفاکتاًت تیطتش ٍجَد داسد؟)سَال:

 ز( وطثٛٞیساضتؿفبتیسیُ ٌّیؿطَٚ           ج( ف           ة( پطٚتئیٗ ٞب   اِف( زی پبِٕیتٛیُ فؿفبتیسیُ وِٛیٗ     

 پبؾد ٌعیٙٝ اِف/

 سطحی دسست است؟فاکتاًت ٍ کطص سَس: کذام گضیٌِ دس هَسد سَال

 اِف(زض حًٛض ؾٛضفبوتب٘ت ثبوٛچه قسٖ حجبثچٝ ٞب وكف ؾُحی آٖ ٞب وٓ ٔی قٛز.

 ة(زض حًٛض ؾٛضفبوتب٘ت ٍٞٙبْ ثبز قسٖ ضیٝ وكف ؾُحی حجبثچٝ ٞب وٓ ٔی قٛز.

 ج( زض حًٛض ؾٛضفبوتب٘ت فكبض حجبثچٝ ٞب ی وٛچه ٚ ثعضي ثطاثط اؾت.

 حجبثچٝ ٞبی ثعضي ترّیٝ ٔی قٛ٘س. ز( زض حًٛض ؾٛضفبوتب٘ت حجبثچٝ ٞبی وٛچه زض

 ٌعیٙٝ اِف ٚ ج /

 

 کاس تٌفس:

ثبظزْ فطآیٙسی غیط فؼبَ اؾت وٝ ٌیطز ٚ  آضاْ ٚ َجیؼی تٟٙب َی زْ نٛضت ٔیتٕبْ ا٘مجبيبت ػًالت تٙفؿی زض تٙفؽ 

ٔی « وبض»حبنُ ذبنیت اضتجبػی ضیٝ ٚ لفؿٝ ؾیٙٝ اؾت. زض قطایٍ اؾتطاحت، ػًالت تٙفؿی زض حبِت َجیؼی ثطای زْ 

 وٙٙس.

 وبض زْ ثٝ ؾٝ لؿٕت تمؿیٓ ٔی قٛز:

 ٞب زض ثطاثط ٘یطٚی اضتجبػی ضیٝ ٚ لفؿٝ ؾیٙٝ وٝ ثٝ وبض پصیطایی یب وبض اضتجبػی ثبظ وطزٖ ضیٝ وبض الظْ ثطای -1

(compliance)  زضنس اظ وُ وبض تٙفؿی ضا قىُ ٔی زٞس. 65ثٛزٜ ٚ ٔؼطٚف 

زضنس وُ وبض تٙفؿی  28وٝ ثٝ وبض ٔمبٚٔت ثبفتی ٔؼطٚف ثٛزٜ ٚ  بٖ لفؿٝوبض الظْ ثطای غّجٝ ثطٚیؿىٛظیتٝ ضیٝ ٚ ؾبذتٕ -2

 ضا تكىیُ ٔی زٞس.

بض ٔمبٚٔت ٔجبضی ٞٛایی ٔؼطٚف وبض الظْ ثطای غّجٝ ثط ٔمبٚٔت ضاٟٞبی ٞٛایی َی حطوت ٞٛا ثٝ زضٖٚ  ضیٝ ٞب وٝ ثٝ و -3

 زضنس وُ وبض تٙفؿی ضا تكىیُ ٔی زٞس. 7ثٛزٜ ٚ 

 زضنس اظ وُ ا٘طغی ٔهطفی ثسٖ نطف تبٔیٗ ػُٕ تٟٛیٝ ای ضیٝ ٔی قٛز. 3-5ی حسٚز زض ٍٞٙبْ تٙفؽ آضاْ ٚ َجیؼ

ثیكتطیٗ ٘یطٚ ٔطثٌٛ ثٝ ثبظوطزٖ ضیٝ ٞبؾت ٚ زض تٙفؽ قسیس ثیكتطیٗ ٘یطٚ ٔطثٌٛ ثٝ غّجٝ ثط زض ٔمبیؿٝ ا٘ٛاع ٘یطٚٞب، 

 ٞٛایی اؾت. ٔمبٚٔت ٔجبضی

 :حجوْا ٍ ظشفیتْای سیَی

 :حجٓ تمؿیٓ ٔی وٙٙس 4ٞٛای ٔٛجٛز زض ضیٝ ضا ثٝ  .اظ اؾپیطٚٔتطی اؾتفبزٜ وطز تٛاٖ ضیٝ ٔیوُ یه  ٌیطی حجٓ ثطای ا٘ساظٜ

 ٔیّی ِیتط اؾت  500حجٓ  ٞٛای زٔی یب ثبظزٔی وٝ زض ٞط تٙفؽ َجیؼی حسٚز  :(Tidal Volume)حجن جاسی  -1

ٕك ٚاضز ضیٝ حساوثط حجٕی اظ ٞٛاؾت وٝ ثب یه  زْ ػ : (Inspiratory Reserve Volume)حجن رخیشُ دهی -2

 .اؾت ml 300( وٝ ٔمساض  آٖ حسٚز)ػالٜٚ ثط حجٓ  ٞٛای زْ .ٞب ٔی قٛز



 مرکستخصصی خدمات آموزشی گروه پسشکی فرهنگ گستر نخبگان
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اؾت  وٝ افعٖٚ ثط  ml 1100ٔمساض  ٞٛایی وٝ حسٚز : (Expiratort Reserve Volume)حجن رخیشُ تاصدهی -3

 .ثبظزْ َجیؼی ثب ثبظزْ پط فكبض  ٔی تٛا٘س اظ ضیٝ ٞب ذبضج قٛز

حجٕی اظ ٞٛا  وٝ ثؼس  اظ یه  ثبظزْ  ػٕیك زض ضیٝ ٞب ثبلی ٔی ٔب٘س  وٝ  :(Residual Volume)حجن تالیواًذُ -4

 .اؾت ml 1200حسٚز

 ظشفیتْای سیِ

 :ظطفیتٟبی ضیٛی ثسؾت ٔی آیس ،اظ ٔجٕٛع حجٓ ٞبی ٔرتّف

 (ml3500) .ٔؼبزَ ٔجٕٛع  حجٓ  جبضی ٚ حجٓ شذیطٜ زٔی اؾت : (Inspiratory Capacity)ظشفیت دهی -1

ٔؼبزَ  ٔجٕغ  حجٓ  شذیطٜ ثبظزٔی ٚ حجٓ   :(Functional Residual Capacity)یظشفیت تالیواًذُ ػول -2

 (ml2300ٚ ٔمساض  ٞٛایی  اؾت  وٝ زض پبیبٖ  ثبظزْ َجیؼی زض ضیٝ ٞب  ٔی ٔب٘س )حسٚز  FRC.ثبلیٕب٘سٜ اؾت

یؼٙی حساوثط  ٞٛایی  .ٔؼبزَ  ٔجٕٛع  حجٓ  شذیطٜ زٔی ٚ شذیطٜ ثبظزٔی اؾت :(Vital Capacity)ظشفیت حیاتی -3

 (ml4600ثب حساوثط  ثبظزْ ثیطٖٚ ثسٞس ) ،وٝ قرم  ٔی تٛا٘س ثؼس اظ  پط وطزٖ ضیٝ ٞب

 ( ml5800ٔؼبزَ ٔجٕٛع  ظطفیتٟبی حیبتی ٚ حجٓ  ثبلیٕب٘سٜ  اؾت ) :(Total lung Capacity)ظشفیت کل سیِ  -4

 زضنس  وٕتط اظ ٔطزاٖ  اؾت 20-25ضیٝ  زض ظ٘بٖ  ٞب  ٚ ظطفیتٟبی  تٕبٔی حجٓ.حجٓ ضا ظطفیت وُ ضیٝ ٌٛیٙس 4ٔجٕٛع ٞط 

 

 :ِتٕبْ حجٓ ٞبی ضیٛی ضا ٔی تٛاٖ ثب زؾتٍبٜ اؾپیطٚٔتط ا٘ساظٜ ٌیطی وطز ٚ فمٍ حجٓ ثبلی ٔب٘سٜ ضا ٕ٘ی تٛاٖ ثب ًکت

تط ٚ ثٝ نٛضت ٔؿتمیٓ ا٘ساظٜ ٌیطی ٕ٘ٛز. ایٗ حجٓ تٛؾٍ ضٚـ ٞبی غیط ٔؿتمیٓ)ٔثُ ضٚـ ضلیك ؾبظی ٔاؾپیطٚ

 ا٘ساظٜ ٌیطی ٔی قٛز.ّٞیْٛ( 

چٖٛ ظطفیت ثبلی ٔب٘سٜ ػّٕی ٚ ظطفیت وُ ضیٛی حبٚی حجٓ ثبلی ٔب٘سٜ اؾت پؽ ایٗ زٚ ظطفیت ٚجٛز حجٓ ثبلی ٔب٘سٜ 

 ضا ٕ٘ی تٛاٖ ثٝ نٛضت ٔؿتمیٓ ا٘ساظٜ ٌیطی ٕ٘ٛز. أب ظطفیت ٔیبتی ثب اؾپیطٚٔتط لبثُ ا٘ساظٜ ٌیطی ٔی ثبقس.

 :ِزضنس وٕتط اظ ٔمساض آٖ زض ٔطزاٖ اؾت. 25تب  20زض ظ٘بٖ وّیٝ حجٓ ٞب ٚ ظطفیتٟبی ضیٛی  ًکت 

 

 (80)اسضذدس اًتْای یک تاصدم ػادی َّای هَجَد دس سیِ ّا چِ ًام داسد؟

 اِف( حجٓ ثبلیٕب٘سٜ           ة( ظطفیت ثبلیٕب٘سٜ ػّٕی      ج( حجٓ شذیطٜ ثبظزٞی      ز( ظطفیت حیبتی

 پبؾد ٌعیٙٝ ة/

 (85)اسضذ صیش اص تمیِ تیطتش است؟کذاهیک اص حجن ّای سیَی 

 اِف( جبضی               ة( شذیطٜ زٔی          ج( شذیطٜ ثبظزٔی                   ز( ثبلیٕب٘سٜ

 پبؾد ٌعیٙٝ ة/

 (80)اسضذظشفیت حیاتی ػثاست است اص: 

 ٔی+حجٓ ثبلیٕب٘سٜة( حجٓ شذیطٜ ثبظز                                 اِف( ظطفیت زٔی+ حجٓ شذیطٜ ثبظزٔی

 ز( ظطفیت ثبلیٕب٘سٜ ػّٕی+حجٓ شذیطٜ زٔی                    ج( ظطفیت زٔی+حجٓ شذیطٜ ثبظزٔی+حجٓ ثبلیٕب٘سٜ

 پبؾد ٌعیٙٝ اِف/
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 :حجن تٌفسی

 . یمٝ ٚاضز ٔجبضی تٙفؿی ٔی قٛزحجٓ تٙفؿی ثٝ ٔمساض وُ  ٞٛای تبظٜ ٔی ٌٛیٙس  وٝ زض ٞط زل

 فسیحجن جاسی ; حجن تٌ×سشػت تٌفس

 :تَْیِ آلَئَلی

ثّىٝ  .ضؾس ثركی اظ ٞٛا ثٝ ٘ٛاحی تجبزَ ٌبظ ٕ٘ی .ضؾس ٞب ٔی ٌٛیٙس وٝ ثٝ ٘ٛاحی تجبزَ ٌبظ ضیٝ ٔیای  ثٝ ٔیعاٖ ٞٛای تبظٜ

یٙی تب اثتسای ثطٚ٘كیِٟٛبی تٙفؿی(. حّك، ث ،)٘بی .ضا ٞٛای فًبی ٔطزٜ ٌٛیٙسوٙس ایٗ ٞٛا  نطفب ٔجبضی تٙفؿی ضا پط ٔی

 (ml150ایٗ حجٓ زض یه  فطز جٛاٖ )ؾبِٓٔؼٕٛال  .وٙس وبضایی ثطزاقت ٌبظٞبی ثبظزٔی اظ ضیٝ ضا وٓ ٔیفًبی ٞٛای ٔطزٜ 

 .اؾت

 :سِ ًَع فضای هشدُ ٍجَد داسد 

ٞب ضٚی ٞٓ  حجٓ آٖ .ٌبظ قطوت ٘ساض٘س ت وٝ زض تجبزَاؾ ٞٛای زضٖٚ ٔجبضی ٞٛایی ٞسایتی :فضای هشدُ آًاتَهیک -1

 ٔیّی ِیتط اؾت. 150حسٚز 

زض افطاز ؾبِٓ وٝ زض تجبزَ ٌبظ قطوت ٘ساض٘س ٚ ٔمساض آٖ ٞب  ٞٛای زضٖٚ لؿٕتٟبی تجبزَ ٌبظ ضیٝ :هشدُ آلَئَلیفضای  -2

 .نفط اؾت

 .ٔجٕٛع  فًبی ٔطزٜ آ٘بتٛٔیه ٚ فًبی ٔطزٜ آِٛئِٛی ضا ٌٛیٙس :فضای هشدُ فیضیَلَطیک -3

 حجٓ فًبی  ٔطزٜ  ثب ٚظٖ  ثسٖ ثٝ نٛضت  پٛ٘س ثطاثط اؾت 

 :تٌفسیآًاتَهی هجاسی 

جساض  .ثبقس آِٛئِٟٛب ٔی ،ثطٚ٘كیَٛ ،ثطٚ٘ف ،٘بیوٝ قبُٔ  .قسٜ اؾتتٙفؿی اظ لؿٕتٟبی ٔرتّفی تكىیُ  ٔجبضی ٞٛای

ب  چٙس فیجط  ثطٚ٘كیِٟٛب تٟٙ تطیٗ زض ا٘تٟبییأب  .تكىیُ قسٜ اؾت نبف ٚ ػٕستب اظ ػًّٝ .ثطٚ٘ف ٚ ثطٚ٘كیِٟٛبی ػًال٘ی اؾت

غًطٚف ثبظٚ ثؿتٝ قسٖ   ِی زض ثطٚ٘كیِٟٛبی وٛچىتط ثسِیُٚوٙس  ٞب وٕه ٔی ٍٟ٘ساقتٗ آٖٝ ثٝ ثبظ ػًّٝ نبف ٚجٛز زاضز و

ای زض جساض آِٛئِٟٛب جطیبٖ زاضز ٘ٝ زض  ذٖٛ ٔٛیطٌی ثٝ نٛضت نفحٝ. ٌیطز سٖ آِٛئِٟٛب نٛضت ٔیٕٞعٔبٖ ثب ثبظٚ ثؿتٝ ق ،آٟ٘ب

 ػطٚق ٔجعا

 :هماٍهت  دس هجاسی تٌفس

زض حبالت ٔطيی ثطٚ٘كیِٟٛبی وٛچىتط ثسِیُ ا زض ثطٚ٘كیِٟٛبی ثعضٌتط اؾت ِٚی ٞٛزض ثطاثط جطیبٖ ٚٔت ثیكتطیٗ ٔمب

ٞب، تجٕغ ت جساض آٟ٘ب، پیسایف ازْ زض جساضقطایُی ٔب٘ٙس ا٘مجبو ػًال .قٛز چىتط ثٛزٖ لُطقبٖ آؾب٘تط ٔؿسٚز ٔیوٛ

 .ٔٛوٛؼ زض ِٛٔٗ ثطٚ٘كیِٟٛب

 

 (87)سال یاى َّا تیطتش است؟: دس کذام سطح اص هجاسی َّایی، هماٍهت دس تشاتش جشسَال

 اِف( ٘بی               ة( ٘بیػٜ ٞب                 ج(٘بیػن ٞبی ا٘تٟبیی               ز(٘بیػن ٞبی تٙفؿی

 ٌعیٙٝ ة /

 کٌتشل ػصثی ٍ هَضؼی هجاسی تٌفسی
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اپی ٘فطیٗ ثط ٌیط٘سٜ ٞبی ثتب اثط وطزٜ  ٚ ؾجت  اتؿبع زضذت  .اپی ٘فطیٗ ٚ ٘ٛضاپی ٘فطیٗ ؾجت اتؿبع ٔجبضی تٙفؿی ٔی قٛز

اػهبة ؾٕپبتیه ػٕستب  ثط زضذت   ،أب ثسِیُ ػهت زٞی وٓ فیجطٞبی ؾٕپبتیه ثٝ ثرف ٔطوعی ،ثطٚ٘كی ٔی قٛز

 .قٛز ؾیؿتٓ پبضاؾٕپبتیه ؾجت ا٘مجبو ذفیف تب ٔتٛؾٍ ثطٚ٘كیِٟٛب ٔی .ثطٚ٘كی اثط  ٔی وٙٙس

ب٘ٙس آؾٓ لجال ثطٚ٘كیِٟٛب ضا تًٙ وطزٜ ثبقس، غبِجب تحطیه ػهجی ايبفٝ پبضاؾٕپبتیه ؾجت تكسیس اٌط یه فطآیٙس ٔطيی ٔ

ایٗ حبِت ٔی قٛز. زض ایٗ نٛضت تجٛیع زاضٚٞبیی ٔب٘ٙس آتطٚپیٗ وٝ اثطات اؾتیُ وِٛیٗ ضا ٔتٛلف ٔی وٙس ٌبٞی ؾجت ثبظ 

 قسٖ ٔجبضی ٞٛایی ٚ ثطَطف وطزٖ ا٘ؿساز ٔی قٛز.

 ٌال٘سیٗ، ٞیؿتبٔیٗ، وبِیىطئیٗ، زض ضیٝ ؾٙتط ٚ شذیطٜ قسٜ ٚ ثٝ ذٖٛ آظاز ٔی قٛ٘س.پطٚؾتب ًکتِ:

ٞب اظ ذٖٛ پبن ٔی  ٘فطیٗ، اؾتیُ وِٛیٗ تٛؾٍ ضیٝ اپیپطٚؾتبٌال٘سیٗ، ثطازی ویٙٗ، ٘ٛوّئٛتیسٞبی آز٘یٗ، ؾطٚتٛ٘یٗ، ٘ٛض

 قٛ٘س.

 ا٘جبْ ٔی قٛز:زض حفطات ثیٙی ٍٞٙبْ ػجٛض ٞٛا ؾٝ ػُٕ انّی اػوال تٌفسی طثیؼی تیٌی:

 ٞٛا تهفیٝ ٔی قٛز. -3ٞٛا ثٝ َٛض وبُٔ ٔطَٛة ٔی قٛز.                -2ٞٛا ٌطْ ٔی قٛز.        -1

زضجٝ فبضاٟ٘بیت ثب زٔبی  1ٞٛا لجُ اظ ضؾیسٖ ثٝ تطاؾٝ ثٝ زٔبی ثسٖ ٔی ضؾس ٚ وبٔال ٔطَٛة ٔی قٛز ثٝ َٛضی وٝ وٕتط اظ 

 ّٝ زاضز.زضنس ثب اقجبع ثربضآة فبن 2-3ثسٖ ٚ وٕتط اظ 

 آٍاساصی:

 زض تىّٓ ػالٜٚ ثط زؾتٍبٜ تٙفؽ ٔٛاضز زیٍط زذبِت زاض٘س اظ جّٕٝ:

 ٔطاوع ذبل وٙتطَ ػهجی تىّٓ زض لكط ٔد -1

 ٔطاوع وٙتطَ تٙفؽ زض ٔغع  -2

 تكىیالت ٔطثٌٛ ثٝ تّفظ ٚ تكسیس نسا زض حفطات زٞبٖ ٚ ثیٙیّجٟب، ظثبٖ ٚ وبْ ٘طْ ؾٝ ػًٛ انّی تّفظ ٞؿتٙس -3

 (88)اسضذ گطادی هجاسی َّایی هی گشدد؟کذام ػاهل صیش سثة  -4

 اِف( تحطیه ؾٕپبتیه     ة(تحطیه پبضاؾٕپبتیه     ج( ٞیؿتبٔیٗ      ز( ٔبزٜ ثب ٚاوٙف آٞؿتٝ آ٘یفیالوؿی

 پبؾد ٌعیٙٝ اِف/
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 ادم ریه، هایع پلور ،:گردش خوى ریوی38فصل 

ٌطزـ ذٖٛ ضیٛی اظ زّٞیع ضاؾت آغبظ ٔی قٛز. ذٖٛ زاوؿیػ٘ٝ اظ زّٞیع ضاؾت اظ َطیك زضیچٝ ؾٝ ِتی ٚاضز ثُٗ ضاؾت 

( اظ َطیك زضیچٝ ضیٛی ثٝ زاذُ قطیبٖ ضیٛی پٕپ ٔی قٛز. قطیبٖ ضیٛی ) mmHg24-9قسٜ ٚ ؾپؽ تحت فكبض پبییٗ ) 

ثؼس اظ ثُٗ ضاؾت( ثٝ قطیبٖ ٞبی ضیٛی ضاؾت ٚ چپ  طؾب٘تی ٔت 5ؾب٘تی ٔتط لُط زاضز. ثالفبنّٝ ) 3تٙٝ ضیٛی( وٝ حسٚز 

قطیبٖ ضیٛی  زاضای جساضی ٘بظن ٚ يربٔتف  ٞبی ضاؾت ٚ چپ حُٕ ٔی وٙٙس. ذٖٛ ضا ثٝ ضیٝ تمؿیٓ ٔی قٛز وٝ ثٝ تطتیت
 

 
يربٔت آئٛضت اؾت. قطیبٟ٘بی ضیٛی پصیطایی ظیبزی زاض٘س  ثُٛضی وٝ حسٚز   

 

 
ثُٗ  ضاؾت  اظ حجٓ  ثطٖٚ زٜ يطثٝ  ای 

قطیبٖ ٞبی ٌطزـ ذٖٛ ضیٛی تٟٙب قطیبٖ ٞبیی زض ثسٖ ٞؿتٙس وٝ ذٖٛ زاوؿیػ٘ٝ ضا حُٕ ٔی ضا زض ذٛز جبی ٔی زٞٙس.

 وٙٙس. ذٖٛ زاوؿیػ٘ٝ زض قطیبٖ ٞبی ضیٛی اظ ٔیبٖ قبذٝ ٞبی ػطٚلی وٝ ثٝ َٛض پیكطٚ٘سٜ وٛچه ٔی قٛ٘س، ػجٛض ٔی وٙٙس.

( اوؿیػ٘ٝ وطزٖ ٔجسز  ذٖٛ ٚ زفغ 1ز ؾیؿتٓ ٌطزـ ضیٛی ػجبضت اؾت اظ: اٍِٛی ٔجبضی ٞٛایی تجؼیت ٔی وٙس. ػّٕىط

 ( وٕه ثٝ تؼبزَ ٔبیغ زض ضیٝ، ( تٛظیغ فطآٚضزٜ ٞبی ٔتبثِٛیىی ضیٝ.2آٖ،     

 ثطٚ٘كی ٚ ِٙفبتیه ،ضیٛی  :٘ٛع ٌطزـ ذٖٛ  اؾت 3ضیٝ  زاضای 

 :گشدش خَى سیَی -1

 .قطیبٖ ضیٛی ذٛ٘طؾب٘ی ثٝ ضیٝ ٞب  ضا ثطػٟسٜ زاضز

 :گشدش خَى تشًٍص -2

ثب  تٛجٝ ثٝ ایٙىٝ ذٖٛ ٘بی ثٝ ٚضیسٞبی ضیٛی ترّیٝ ٔی قٛز  ٚ اظ  .زضنس  اظ ثطٖٚ زٜ لّت ضا تكىیُ ٔی زٞس 2تب1حسٚز 

 .زضنس  وٕتط  اظ ثطٖٚ زٜ ثُٗ چپ اؾت 2تب1ثُٗ  ضاؾت  ٕ٘ی ٌصضز  ثطٖٚ زٜ ثُٗ ضاؾت  

 :گشدش خَى لٌفاتیک -3

 .ضیٝ  ٘كت ٔی وٙٙس اظ َطیك ػطٚق ِٙفبتیه  ثطزاقتٝ ٔی قٛ٘سپطٚتئیٗ ٞبی پالؾٕب وٝ اظ ٔٛیطٌٟبی 

 :فطاسّای دستگاُ گشدش خَى سیَی

)فكبض قطیبٖ ضیٛی َی ؾیؿتَٛ تمطیجب ثطاثط ثُٗ ضاؾت اؾت. اِجتٝ فكبض ثُٗ  mmHg25:فكبض ؾیتِٛی قطیبٖ ضیٛی

یبثس. زض حبِیىٝ فكبض قطیبٖ ضیٛی ٕٞعٔبٖ ضاؾت ثؼس اظ ثؿتٝ قسٖ زضیچٝ پِٕٛٛ٘ٛض زض پبیبٖ ؾیؿتَٛ ثٝ قست وبٞف ٔی 

 ثب جطیبٖ ذٖٛ زض ٔٛیطٌٟبی ضیٝ، آٞؿتٝ تط وٓ ٔی قٛز.(

       mmHg8:فكبض زیبؾتِٛی قطیبٖ ضیٛی

       mmHg15:فكبض ٔیبٍ٘یٗ قطیبٖ ضیٛی

       mmHg7:فكبض ٔیبٍ٘یٗ ٔٛیطٌٟبی ضیٛی

ٔیبٍ٘یٗ زّٞیع چپ ٚ ٚضیسٞبی انّی ضیٛی زض ٚيؼیت )فكبض mmHg2:فكبض ٔیبٍ٘یٗ زّٞیع چپ ٚ ٚضیسٞبی انّی ضیٛی

تغییط ٔی وٙس.  mmHg5تبحساوثط  mmHg1اؾت. أب اظ حسالُ  mmHg2ذٛاثیسٜ ثٝ پكت ثٝ َٛض ٔتٛؾٍ حسٚز 

اظفكبض زّٞیع چپ ثطای ثطای ترٕیٗ  فكبض  ٌٜٛ ای ضیٝ ثىبض ٔی ضٚز. فكبض  ٌٜٛ ای)ثبٚاضز وطزٖ وبتط ثٝ زاذُ ثُٗ چپ 

 ٔیّی ٔتط جیٜٛ ثبالتط اظ فكبض زّٞیع چپ اؾت(. 2-3ی ٔی قٛز ٔؼٕٛال ا٘ساظٜ ٌیط
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 :حجن خَى سیِ ّا

فكبض  ،ٞطٌٛ٘ٝ ٔكىّی زض ثُٗ  چپ یب  زضیچٝ ٔیتطاَ .حجٓ ثطٖٚ زٜ  لّت  ٔی ثبقس زضنس 9یب  ml450حجٓ ذٖٛ ضیٛی

 ٘بضؾبیی ٔیتطاَ ،تٍٙی  ٔیتطاَ ،ػطٚق ضیٛی ضا تب حسٚز ظیبزی ثبال ٔی ثطز ٔب٘ٙس ٘بضؾبیی لجُ چپ

 ًَاحی سیِ ٍ ػلت تِ ٍجَد آهذى آًْا:

 30زض فطز َجیؼی زض ٚيؼیت ایؿتبزٜ ثٝ ػّت فكبض ٞیسضٚؾتبتیه فبنّٝ ٔیبٖ ثبالتطیٗ ٚ پبییٗ تطیٗ ٘مُٝ ضیٝ حسٚز  

اظ آٖ زض ثبالی لّت ٚ  mmhg15اذتالف فكبضٔی قٛز وٝ حسٚز  mmhg23ؾب٘تی ٔتط اؾت. چٙیٗ فبنّٝ ای ؾجت 

mmhg8  زض پبییٗ لّت اؾت چٙیٗ اذتالف ٞبیی تبثیطات ػٕیمی ثط جطیبٖ ذٖٛ ٚ ٘ٛاحی ٔرتّف ضیٝ زاضز. زض حبِت

 ثطاثط اؾت. 5ایؿتبزٜ، ذٖٛ وٕی زض لّٝ ضیٝ جطیبٖ زاضز زض حبِیىٝ جطیبٖ ذٖٛ پبییٗ ضیٝ 

 
 ٘بحیٝ ٞبی ضیٛی

وٝ ٞط وساْ ٚیػٌی ٞبی  ٔرهٛل ثٝ  آیس پسیس ٔیمٝ جطیبٖ ذٖٛ ضیٛی ُٔٙ 3فكبض ٞیسضٚؾتبتیه ٚ ضیٝ  ثٝ ػّت اذتالالت 

 :ذٛز ضا زاض٘س

 :()تاالی سی1ًِاحیِ  -1

زض .ٔٛیطٌی اؾتا فكبض  آِٛئِٛی ثیف تط اظ فكبض ظیط .ٚاضز ٕ٘ی قٛزؾیىُ ٞبی ٔرتّف لّجی ٞیچ جطیبٖ ذٛ٘ی ثٝ آٖ  زض َی

ثعضي تط اظ فكبض (تفبٚت زض فكبض حجبثچٝ ای ضیٛی)  ثٝ حسی پبییٗ اؾت وٝ تحت تأثیط (قطیبٖ ضیٛی)فكبض   ایٗ ٘بحیٝ 

زض حبِت َجیؼی ایٗ ٘بحیٝ ٚجٛز ٘ساضز أب ثب  والپؽ قسٜ ٚ جطیبٖ ذٖٛ ٔتٛلف ٔی قٛز.ػطٚلی اؾت، ٔٛیطي ٞب ایٗ ٘بحیٝ 

سیس ثٝ َٛض چكٍٕیطی وٓ قٛز ) ٕٔىٗ اؾت زض َی افت ق   ایٗ حبَ، زض َی تٟٛیٝ ٔىب٘یىی ثب فكبض ٔثجت یب ظٔب٘ی وٝ 

 .ػٕالً ایجبز ٌطزز 1حجٓ ذٖٛ ایجبز قٛز( ٘بحیٝ 

 :()ٍسط سی2ًِاحیِ  -2

ٚ زض طیبٖ  ثطلطاض ٔی قٛز یؼٙی زض َی ؾیؿتَٛ وٝ فكبض  قطیب٘ی ثبالتط  اظ فكبض  آِٛئِٛی اؾت  ج .جطیبٖ ذٖٛ تٙبٚة زاضز

   یب یه ؾْٛ فٛلب٘ی ضیٝ،  2زض ٘بحیٝ  َی )زیبؾتَٛ وٝ فكبض  قطیب٘ی وٕتط اظ فكبض آِٛئِٛی اؾت  جطیبٖ  ثطلطاضٕ٘ی قٛز.(
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ثعضي تط اؾت.ٔٛیطي ٞب والپؽ قسٜ ٚ انُالحبً (ثٝ فكبض ٚضیسی ضیٛی)  اظ    ثعضي تط اؾت. ثٝ زِیُ ایٗ وٝ    ٚ    اظ 

 .( ٘یع ٘بٔیسٜ ٔی قٛزWaterfallاثط وبٞف یبثٙسٜ ضخ ٔی زٞس. ایٗ پسیسٜ تحت ػٙٛاٖ اثط آثكبضی یب ) 

 :)پاییي سیِ(3ًاحیِ  -3

ِٛئِٛی زض تٕبْ ََٛ چطذٝ لّجی اظ فكبض آظیطا فكبض ٔٛیطٌٟبی  .ذٖٛ ثطلطاض اؾتُ ثبال ثٛزٖ فكبض ٔٛیطٌی ٕٞٛاضٜ جطیبٖ ثسِی

اذتالف  ؼثعضي تط اؾت ٚ ذٖٛ ثط اؾب   ٘یع اظ    ثعضي تط اؾت ٚ     اظ     ، 3زض ٘بحیٝ  ِٛئِٛی ثبالتط اؾت.آٞٛای 

فكبض زض ایٗ ٘بحیٝ جطیبٖ ٔی یبثس. ثٙبثطایٗ، جطیبٖ ذٖٛ ضیٛی زض لبػسٜ ضیٝ ثعضي تط اؾت ظیطا فكبض تطا٘ؽ پِٕٛٛ٘طی ثبال، 

 )ٌبیتٖٛ، ثٗ ٚ ِٛی(ػطٚق ضا ٔتؿغ وطزٜ ٚ ٔمبٚٔت ضا وٓ ٔی وٙس.

)جطیبٖ ٔساْٚ( زض تٕبْ 3ضیٝ ٞب ٚ ٘بحیٝ )جطیبٖ ٔتٙبٚة( زض لّٝ 2ضا زاض٘س یؼٙی  3ٚ  2زض حبِت َجیؼی ضیٝ ٞب فمٍ ٘ٛاحی  

وٕتط اظ فكبض زض ؾُح لّت اؾت. ایٗ  mmhg15ٔٙبَك تحتب٘ی جطیبٖ زاضز. زض ٚيؼیت ایؿتبزٜ، فكبض قطیب٘ی ضیٝ زض لّٝ 

فكبض اظ فكبض ٞٛای آِٛئِٛی)یؼٙی نفط( ثیكتط اؾت ثٝ َٛضیىٝ ذٖٛ َی ؾیؿتَٛ زض ٔٛیطٌٟبی لّٝ ضیٝ جطیبٖ ٔی یبثس أب 

اذتالف فكبض  mmhg15زض ؾُح لّت ثطای ثبال ثطزٖ ذٖٛ ٚ ٔمبثّٝ ثب  mmhg8ی زیبؾتَٛ فكبض زیبؾتِٛی زض َ

 ٞیسضٚؾتبتیه وبفی ٘یؿت ٚ ِصا ذٖٛ زض َی زیبؾتَٛ جطیبٖ ٕ٘ی یبثس.

ثٙبثطایٗ ذٖٛ أب زض لؿٕتٟبی پبییٗ ضیٝ فكبض قطیب٘ی ضیٝ ٞٓ زض ؾیؿتَٛ ٚ ٞٓ زض زیبؾتَٛ ثبالتط اظ فكبض نفطآِٛئِٛی اؾت. 

ٌفتٝ ٔی قٛز. اظ َطفی زض ٚيؼیت ذٛاثیسٜ ٕٞٝ لؿٕتٟبی ضیٝ  3ٕٞٛاضٜ زض ٔٛیطٌٟبی آِٛئِٛی جبضی اؾت. ٚ ثٝ آٖ ٘بحیٝ 

تمطیجب ٞٓ ؾُح لّت ٞؿتٙس ثٙبثطایٗ ذٖٛ زض تٕبٔی لؿٕتٟب جطیبٖ زاضز، ٚ ٕٞة لؿٕتٟبی ضیٝ اظ جّٕٝ لّٝ ٞب ثٝ نٛضت 

 ٔی ثبقس. 3٘بحیٝ 

اظ جطیبٖ ذٖٛ ٍٞٙبٔی ایجبز ٔی قٛز وٝ یب فكبض  1٘بحیٝ یبٖ ذٖٛ تٟٙب زض قطایٍ غیط َجیؼی ایجبز ٔی قٛز. اظ جط 1٘بحیٝ 

ؾیؿتَٛ قطیبٖ ضیٛی ثیف اظ حس وٓ قٛز یب فكبضآِٛئِٛی ثٝ حسی ظیبز قٛز وٝ ٔب٘غ جطیبٖ ذٖٛ ٌطزز. ٔثال اٌط فطزی زض 

 mmHg10ؾجت ٔی قٛز وٝ فكبض ٞٛای زاذُ آِٛئِٟٛب حسالُ  ٚيؼیت ایؿتبزٜ زض ثطاثط ٞٛایی ثب فكبض ٔثجت ٘فؽ ثىكس،

ثیكتط اظ حس َجیؼی ٔی قٛز زض حبِیىٝ وٝ فكبض ؾیؿتَٛ قطیبٖ ضیٛی ٕٞچٙبٖ زض حس َجیؼی ثبلی ٔی ٔب٘س ایٗ أط ٔٙجط 

 )ػسْ جطیبٖ ذٖٛ( زض لّٝ ضیٝ ٞب ٔی قٛز.1ثٝ ثٛجٛز آٔسٖ ٘بحیٝ 

بز ٔی قٛز زض فطزی ایؿتبزٜ اؾت وٝ فكبض ؾیؿتِٛی قطیبٖ ضیٛی آٖ فٛق حبِت زیٍطی وٝ زض آٖ ٘بحیة جطیبٖ ذٖٛ ایج

 اِؼبزٜ وٓ قٛز)ٔثال ثؼس اظ یه ذٛ٘طیعی قسیس(

 (92؟)اسضذ جشیاى خَى اتفاق هی افتذ 1دس کذام حالت صیش دس یک فشد ایستادُ، ًاحیِ 

 ٍٞٙبْ افعایف فكبض حجبثچٝ ایة( زض                                 اِف( زض حبِت اؾتطاحت زض لّٝ ضیٝ

 ز( زض حبِت اؾتطاحت زض لبػسٜ ضیٝ               ج( زض لّٝ ضیٝ یه فطز ٔجتال ثٝ افعایف فكبض ذٖٛ

 پبؾد ٌعیٙٝ اِف/

 تاثیش فؼالیت تش جشیاى خَى لسوتْای هختلف سیِ:

زضنس  800تب  700ضیٝ ٕٔىٗ اؾت ثٝ جطیبٖ ذٖٛ لؿٕتٟبی ضیٝ زض َی فؼبِیت افعایف ٔی یبثس. افعایف جطیبٖ زض ثبالی 

ٞب آ٘ؿت وٝ  زضنس ٘جبقس. ػّت ایٗ اذتالف 300تب  200ثطؾس زض حبِیىٝ افعایف جطیبٖ زض پبییٗ ضیٝ ٕٔىٗ اؾت ثیف اظ 

زض  3ثٝ ٘بحیٝ  2یبثس ٚ زض ٘تیجٝ جطیبٖ ذٖٛ لّٝ ضیٝ اظ ٘بحیٝ  فؼبِیت تب حس چكٍٕیطی افعایف ٔی فكبض ػطٚق ضیٛی َی

 ٔی آیس.



 مرکستخصصی خدمات آموزشی گروه پسشکی فرهنگ گستر نخبگان

 12 استفاده از جسوات فقط مخصوص افراد ثبت نامی بوده و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.

ایٗ  .ثطاثط ٔی قٛز 7تب  4زض ٍٞٙبْ  ٚضظـ یب فؼبِیتٟبی ؾٍٙیٗ  ػطٚق  ضیٛی وبٞف ٔی یبثس  ٚ جطیبٖ  ذٖٛ ضیٝ ٞب  :تًِک

 :َطیك  تبٔیٗ ٔی قٛز 3جطیبٖ  ايبفی اظ 

 ثطاثط( 3افعایف تؼساز ٔٛیطٌٟبی ثبظ )ٌبٜ تب  -1

 ثطاثط 2اتؿبع تٕبْ ٔٛیطٌٟب ٚ افعایف جطیبٖ  ذٖٛ ٞط ٔٛیطي ثیف اظ  -2

 ایف فكبض  قطیبٖ  ضیٛیافع -3

ٔجٕٛع زٚ تغییط اَٚ زض افطاز َجیؼی ثٝ حسی ٔمبٚٔت ػطٚق ضیٛی ضا وبٞف ٔی زٞس وٝ فكبض قطیبٖ ضیٛی حتی زض جطیبٖ 

حساوثط فؼبِیت ٘یع تٟٙب ثٝ ٔیعاٖ ثؿیبض وٕی ثبال ٔی ضٚز. ایٗ لبثّیت ضیٝ ٞب زض ٌٙجب٘سٖ جطیبٖ ظیبز ذٖٛ َی فؼبِیت ثسٖٚ 

 ٌیطز. قٛز ٚ جّٛی ازْ ضیٝ ضا ٔی ٙس ٚ ٔب٘غ افعایف فكبض ٔٛیطٌی ٔیو ٖ ضیٝ، ا٘طغی لّت ضاؾت ضا حفظ ٔیقطیبافعایف فكبض 

 (86)اسضذ؟ًذاسد( جشیاى خَى سیَی ٍجَد zoneدس یک فشد سالن دس کذام یک اص ًَاحی)سَال: 

 IVز(                       IIIج(                    IIة(                  Iاِف( 

 پبؾد ٌعیٙٝ اِف/

 دس کذاهیک اص هٌاطك سیِ، اختالف فطاس ضشیاًچِ ای ٍ جاتچِ ای ػاهل تؼییي کٌٌذُ جشیاى خَى است؟سَال: 

 (85)اسضذ

 IVز(                             IIIج(                          IIة(                       Iاِف( 

 ٝ ة/پبؾد ٌعیٙ

 (87)دکتشای تغزیِ ( سیَی جشیاى خَى هتٌاٍب ٍجَد داسد؟zoneدس فشد ایستادُ دس کذاهیک اص ًَاحی)سَال: 

 IVز(                             IIIج(                          IIة(                       Iاِف( 

 پبؾد ٌعیٙٝ ة/

 

 :تثادل هَیشگی هایغ دس سیِ ّا

فمٍ اظ ٘ظط ٔمساض ٔبزٜ ٔجبزِٝ  قسٜ وٕی  .ٔٛیطٌٟبی ضیٛی ٔب٘ٙس  تجبزَ  زض ثبفتٟبی ٔحیُی ا٘جبْ  ٔی قٛز تجبزَ ٔبیغ زض

 ثب ٞٓ تفبٚت زاض٘س.

 ػولکشد گشدش خَى سیِ دس ٌّگام افضایص فطاس دّلیض چپ تش اثش ًاسسایی للة چپ:

 + فطاتط ٕ٘ی ضٚز.mmHg6فكبض زّٞیعچپ افطاز ؾبِٓ حتی زض فؼبِیت ؾٍٙیٗ تمطیجبٞیچ ٚلت اظ 

ایٗ تغییطات وٛچه فكبض زّٞیع چپ ٔؼٕٛال اثط ذبنی ثطٌطزـ ذٖٛ ضیٛی ٘ساقتٝ ٚ ؾجت ٔتؿغ قسٖ َٚ٘ٛ ٞبی ضیٛی ٚ 

ؾِٟٛت جطیبٖ ذٖٛ زض قطایٗ ضیٛی ٔی قٛز أب اٌط لّت چپ ٘بضؾب قٛز، ذٖٛ زض زّٞیع چپ تجٕغ یبفتٝ ٚ فكبض زّٞیع 

 mmHg7ثبال ثطٚز. افعایف اِٚیٝ فكبض زّٞیع تب  mmHg50-40تب  mmHg5-1چپ حتی ٕٔىٗ اؾت اظ ٔمساض َجیؼی 

اثط ذبنی ثط ػّٕىطز ٌطزـ ذٖٛ ضیٛی ٘ساضز أب اٌط اظ ایٗ ٔمساض ثبالتط ضٚز. ؾجت افعایف ثیكتط فكبض قطیب٘ی ضیٛی ٚ 

ٜ ظیبز ٔی قٛز افعایف افعایف ثبض لّت ضاؾت ٔی قٛز. ٞطچٝ فكبض زّٞیع چپ ثیكتط قٛز فكبض ٔٛیطٌی ٘یع ثٝ ٕٞبٖ ا٘ساظ

 زْ ضیٛی ذٛاٞس قس. 1ؾجت  mmHg30فكبض زّٞیع چپ ثٝ ثبالتط اظ 

 :ًیشٍّای هَثش دس تثادل هَیشگی
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 :ًیشٍّایی کِ هایغ سا تِ سوت تیشٍى هَیشگْا هی ساًٌذ -1

 ( mmkg29فكبض ٔٙفی ٔبیغ  ٔیبٖ  ثبفتی)زض وُ -فكبض اؾٕعی وّٛئیسی ٔبیغ ٔیبٖ ثبفتی-فكبض ٔٛیطٌی

 :ًیشٍّایی کِ هایغ سا تِ سوت  داخل  هَیشگ هی کطاًٌذ -2

 (mmkg28) .تٟٙب فكبض اؾٕعی وّٛئیسی پالؾٕب ٔبیغ ضا ثٝ زاذُ ٔٛیطي ٔی وكب٘س

 .+ اؾت1ثٙبثطایٗ  ٔیبٍ٘یٗ فیّتطاؾیٖٛ ٔبیغ  ضیٛی

 :ٍ تفاٍتْا ی آى تا هَیشگْای  هحیطی هَیشگ سیَی

 ( mmkg17زض ثطاثط 7)mmkgاؾت  ٔحیُی پبییٗ ٔٛیطٌٟبیفكبض ٔٛیطٌٟبی ضیٛی زض ٔمبیؿٝ ثب فكبض -1

 ٔیّی ٔتط جیٜٛ( -8تب-5)حسٚز .ثبفتٟبی ظیط پٛؾتی ٔحیُی اؾت بفتی  ضیٝ  وٕی ٔٙفی تط اظ فكبضفكبض  ٔیبٖ ث -2

بٖ ثٝ ٕٞیٗ  زِیُ فكبض  اؾٕعی وّٛئیسی ٔبیغ  ٔی .٘فٛش پصیطی ٔٛیطٌٟب ثبالؾت ٚ أىبٖ  ٘فٛش ٔٛاز پطٚتئیٙی ثبالتط اؾت -3

 ( .اؾت زض حبِی وٝ زض ثبفتٟبی ٔحیُی وٕتط اظ ٘هف ایٗ ٔمساض اؾت mmkg 14ثبفتی ضیٝ )

جٛ ثبالتط ضٚز پبضٜ ذٛاٞس قس ٚ ؾجت ازْ ضیٛی ض ٘بظن اؾت ثٝ َٛضی وٝ اٌط  فكبض ٔیبٖ ثبفتی اظ فكبض آِٛئِٟٛب ثؿیب جساض -4

 .ٔی قٛز

 ا ٍ دسٍى فضای هیاى تافتی سیِ داسًذ:ًیشٍّایی کِ توایل تِ جاتجایی هایغ تِ تیشٍى اص هَیشگْ 

 mmHg فكبض
 فكبض ٔٛیطٌی

 فكبضاؾٕعی وّٛئیسی ٔبیغ ٔیبٖ ثبفتی

 فكبضٔٙفی ٔبیغ ٔیبٖ ثبفتی

7 

14 

8 

 29 ٔجٕٛػٝ ٘یطٚٞبی ضٚ ثٝ ثیطٖٚ

 

 :ًیشٍّایی کِ توایل تِ جزب هایغ تِ دسٍى هَیشگْا داسًذ

 mmHg فكبض

 28 فكبضاؾٕعی وّٛئیسی پالؾٕب

 28 ٔجٕٛػٝ ٘یطٚٞبی ضٚ ثٝ زضٖٚ

 

 mmHg فكبض

 +29 ٔجٕٛع ٘یطٚٞبی ضٚ ثٝ ثیطٖٚ

 -28 ٔجٕٛػٝ ٘یطٚٞبی ضٚ ثٝ زضٖٚ

 +1 فكبضٔیبٍ٘یٗ فیّتطاؾیٖٛ

 

 :ادم سیَی

ٚ جت پط قسٖ فًبی آِٛئِٟٛب ٚ ضیٝ ؾاظ قطایٍ ٔٙفی ثٝ ٔثجت تغییط یبثس  ٔیبٖ ثبفتی ضیٝٞط ػبّٔی وٝ ؾجت قٛز فكبض ٔبیغ 

 .ضیٛی ٔی قٛز ازْ
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 :ضایغ تشیي دلیل ادم سیَی ػثاستٌذ اص

 ًاسسایی للة چپ -1

 آسیة غطای هَیشگی -2

 .( اظ آٖ جٌّٛیطی ٔی وٙسmmkg28ظیطا  فكبض اؾٕعی وّٛئیسی پالؾٕب) .زض قطایٍ ػبزی ازْ ضیٛی ثٝ ٚجٛز  ٕ٘ی آیس

ِصا  ػبُٔ إَیٙبٖ زض ثطاثط  .ثٝ ٚجٛز آیسثطؾس  تب ازْ  mmkg28ثٝ  mmkg7ثطای پیسایف ازْ ضیٛی فكبض  ضیٝ  ثبیس  اظ 

 .اؾت mmkg21ازْ ضیٛی حسٚز

 افَصیَى پلَس:

افٛظیٖٛ پّٛض ثٝ ٔؼٙبی تجٕغ ٔمساض ظیبزی ٔبیغ آظاز زض فًبی پّٛض اؾت. ػُٕ افٛظیٖٛ ٕٞبٖ ػُٕ ازْ  زض ؾبیط ثبفتٟب ؾت اظ 

ٔٛیطٌٟبی ٔحیُی ٚ ضیٛی ضا ثٝ ثیف اظ حس ثبال ٔی ٘بضؾبیی لّت وٝ فكبض  -2تٛلف ترّیٝ ِٙفبٚی اظ حفطٜ پّٛض  -1جّٕٝ: 

وبٞف ظیبز فكبض اؾٕعی وّٛئیسی پالؾٕب ٚ تطاٚـ  -3ثطز ٚ ؾجت تطاٚـ ثیف اظ حس ٔبیغ ثٝ زضٖٚ حفطٜ پّٛض ٔی قٛز. 

غ ٚ ػفٛ٘ت یب ٞطٌٛ٘ٝ اِتٟبة زیٍط زض ؾُٛح حفطٜ پّٛض وٝ غكبی ٔٛیطٌی ضا پبضٜ وٙس. ٚ ؾجت تجٕغ ٔبی -4ثیف اظ حس ٔبیغ 

 پطٚتئیٗ ٞبی پالؾٕب زض حفطٜ پّٛض قٛز.
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 :اصول فیسیکی تبادل گازها39فصل

ا٘تكبض اوؿیػٖ  ٚ زی اوؿیس وطثٗ اظ غكبی تٙفؿی ثؼس اظ آ٘ىٝ  آِٛئِٟٛب ثب ٞٛای تبظٜ  تٟٛیٝ  قس٘س  لسْ ثؼسی زض تٙفؽ 

 وطثٗ  زض جٟت ٔربِف ثٝ ثیطٖٚ ذٖٛ اؾت.  ا٘تكبض اوؿیػٖ  اظ آِٛئِٟٛب  ثٝ زضٖٚ ذٖٛ ضیٛی ٚ ا٘تكبض زی اوؿیس

 فیضیک اًتطاس  ٍ فطاس  سوی گاصّا

٘یتطٚغٖ ٚ  ،ٌبظ  اوؿیػٖ 3زض تٙفؽ تٟٙب ثب  .فكبض ٌبظٞب ٘بقی اظ ثطذٛضز ٔساْٚ  ِٔٛىِٟٛبی زاضای ا٘طغی جٙجكی ٔی ثبقس

 .% اوؿیػٖ اؾت 21% ٘یتطٚغٖ ٚ  79تطویت  تمطیجی ٞٛا قبُٔ  .ؿطٚوبض زاضیٓزی اوؿیسوطثٙ

 
 ا٘تمبَ اوؿیػٖ ٚ زی اوؿیس وطثٗ ثیٗ ذٖٛ ٚ ضیٝ

 :فطاس گاصّای هحلَل دس آب ٍ تافتْا

ظیطا ِٔٛىِٟٛبی ٔٛجٛز زض ٔحَّٛ ٘یع زاضای حطوت ٚ جٙجف ٔحَّٛ زض آة یب ٔبیؼبت ثسٖ  ٘یع فكبض ایجبز ٔی وٙٙس، ٌبظٞبی 

 .ٔی ثبقس

غّظت ٌبظ ٔحَّٛ

يطیت حالِیت
 ; فطاس 

 .ثطَجك فطَٔٛ ثبال فكبض  ٞطٌبظ زض ٔحَّٛ ٘ٝ تٟٙب ثٝ غّظت  آٖ ثؿتٍی زاضز ثّىٝ  يطیت حالِیت آٖ ٌبظ  ٘یع ٚاثؿتٝ اؾت

 :يطیت حالِیت  ٌبظٞبی تٙفؿی زض ٔبیؼبت  ثسٖ ثٝ قطح ظیط اؾت

 ّلین <هًََاکسیذ کشتي  <ًیتشٍطى  <اکسیظى  <دی اکسیذ کشتي 

 فطاس تخاسآب:

ٍٞٙبٔی وٝ ٞٛای غیط ٔطَٛة ٚاضز ٔجبضی تٙفؿی ٔی قٛز، آة فٛضا اظ ؾُٛح ایٗ ٔجبضی تجریط قسٜ ٚ ٔطَٛة ٔی قٛز. 

فكبض ؾٟٕی وٝ ِٔٛىِٟٛبی آة ثطای ٌطیع اظ ؾُح اػٕبَ ٔی وٙٙس فكبض ثربضآة ٘بْ زاضز. فكبض ثربضآة زض زٔبی َجیؼی ثسٖ 

mmhg47 زض زٔبی نفطزضجٝ ؾب٘تی ٌطاز  اؾت. فكبض ثربضآةmmhg76  اؾت ٚ زض زٔبی ثسٖ ٘یعmmhg47 .ٔی ثبقس 
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 :اًتطاس گاص دس هایؼات

 .ا٘تكبض ٔفیس  ٌبظ اظ ٘بحیٝ پط فكبض ثٝ ٘بحیٝ  وٓ فكبض  ذٛاٞس ثٛز ،اٌط فكبض  ٚ ٌبظ زض ٘بحیٝ  ای ثیف اظ ٘بحیٝ زیٍط ثبقس

 :ػٛأّی وٝ ثط ٔیعاٖ ا٘تكبض  ٌبظ زض ٔبیغ  تبثیط ٔی ٌصاض٘س  ػجبضتٙس اظ

 لبثّیت حالِیت ٌبظ زض ٔبیغ -1

 ؾُح ٔمُغ ٔبیغ -2

 ٔؿبفتی وٝ ٌبظ ا٘تكبض ٔی یبثس  -3

 ٚظٖ ِٔٛىِٛی ٌبظ -4

 زٔبی ٔبیغ ثسٖ -5

D:      ٔیعاٖ ا٘تكبضAP:      اذتالالت  فكبض ثیٗ زٚ ؾط ٔؿیط ا٘تكبضA:   ؾُح ٔمُغ ٔؿیط 

S: ٌبظ       لبثّیت حالِیتd:         فبنّٝ ا٘تكبضMW: ٚظٖ ِٔٛىِٛی 

 

D 
      

  √   
 

 

ٚ ٔجٕٛع ایٗ زٚ  يطیت  ا٘تكبض  ٌبظ ضا  .ثٝ ٚیػٌی ٞبی ذٛز ٌبظ ثؿتٍی زاض٘س  (MW)ٚ ٚظٖ ِٔٛىِٛی (s)ٔیعاٖ حالِیت 

٘ظط ثٍیطیٓ  يطیت  ٘ؿجی ا٘تكبض ثطای  زض 1اٌط يطیت ا٘تكبض  اوؿیػٖ  ضا  .ٔتٙبؾت اؾت    √ٔكرم ٔی وٙس  وٝ ثب 

 :ٌبظٞبی ٟٔٓ تٙفؿی زض ٔبیؼبت  ثسٖ ثٝ قطح ظیط اؾت

 ًیتشٍطى <هٌَاکسیذ کشتي  <ّلین  <اکسیظى  <دی اکسیذ کشتي 

    03/2                1              95/0          81/0            53/0 

 

 :اًتطاس گاص دس تافتْا

تٟٙب ٔحسٚزیتی وٝ ثطای ا٘تمبَ  .تٙفؽ إٞیت زاض٘س  ثٝ ضاحتی ٔی تٛا٘ٙس  اظ غكبی ؾِّٛی ػجٛض وٙٙسٕٞٝ ٌبظٞبیی وٝ زض 

ا٘تكبض ٌبظٞب زض ثبفت  تمطیجب  ثب ا٘تكبضقبٖ  ی اؾت  ٘ٝ زض غكبی ؾَّٛ ثٙبثطایٗزض آة ثبفت ؾطػت ا٘تكبضقبٖ .آٟ٘ب ٚجٛز زاضز

 .زض آة ثطاثط اؾت

 :ثب ٞٛای جٛ یىؿبٖ ٘یؿت  ثٝ زالیُ  ظیط ،غّظت ٞٛای آِٛئِٛی اظ ٘ظط تطویت

 .ثب ٞط زْ ٚ ثبظزْ  تٟٙب لؿٕتی اظ ٞٛای  آِٛئِٛی ثب ٞٛای ثیطٖٚ جبیٍعیٗ  ٔی قٛز -1

 .اوؿیػٖ  پیٛؾتٝ اظ ٚاضز ذٖٛ ٔی قٛز -2

 زی اوؿیس  وطثٗ  اظ ذٖٛ  ٚاضز آِٛئَٛ ٔی قٛز  -3

 ٞٛای ذكه جٛ ثب ػجٛض اظ ٔجبضی ٞٛا ٔطَٛة ٔی قٛز  -4

 غطای تٌفسی: اًتطاسگاصّا اص

ٚاحس تٙفؿی اظ ثطٚ٘كیَٛ تٙفؿی، ٔجبضی آِٛئِٛی، زّٞیعٞب ٚ آِٛئِٟٛب تكىیُ قسٜ اؾت. جساضآِٛئِٟٛب فٛق اِؼبزٜ ٘بظن ثٛزٜ ٚ 

زضٖٚ آٖ قجىٝ ای ؾٝ ثؼسی اظ ٔٛیطٌٟبی ٔطتجٍ ٚجٛز زاضز. ایٗ قجىٝ ٔٛیطٌی ثٝ حسی ٌؿتطزٜ اؾت وٝ ذٖٛ زض جساض 
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جطیبٖ زاضز. ٚ ٌبظٞبی آِٛئِٛی زض ٔجبٚضت ثؿیبض ٘عزیه ثب ذٖٛ ٔٛیطٌٟب ٔی ثبقٙس. ٘ىتة ٟٔٓ آِٛئِٟٛب ثٝ نٛضت یه نفحٝ 

آ٘ؿت وٝ تجبزَ ٌبظ ٔیبٖ ٞٛای آِٛئِٛی ٚ ذٖٛ ٔٛیطٌی زض لؿٕتٟبی ا٘تٟبیی ضیٝ ٞب نٛضت ٔی ٌیط٘س فمٍ زض ذٛز آِٛئِٟٛب، 

 ثٝ ٔجٕٛع ایٗ غكبٞب غكبی تٙفؿی یب ضیٛی ٌفتٝ ٔی قٛز.

 تش هیضاى)سشػت( اًتطاس گاص دس غطای تٌفسی: ػَاهل هَثش

 يربٔت غكب -1

 ٔؿبحت غكب -2

 يطیت ا٘تكبضٌبظ -3

 اذتالف فكبض زض زٚ َطف غكب -4

 ظشفیت اًتطاس غطای تٌفسی:

 اظ غكب ا٘تكبض ٔی یبثس. mmHg1ظطفیت ا٘تكبض، حجٕی اظ ٌبظ اؾت وٝ زض ٞط زلیمٝ ثبظای اذتالف فكبض ؾٟٕی 

 :فؼالیتظشفیت اًتطاس  اکسیظى  دس جشیاى 

ثّىٝ ظطفیت  ثبالتط  غكبی تٙفؿی ثطای ا٘تمبَ  ،افعایف اوؿیػٖ  ضؾب٘ی زض فؼبِیت  تٟٙب ثٝ زِیُ  تٟٛیٝ ثبالتط آِٛئِٛی ٘یؿت

ثطاثط حبِت  اؾتطاحت  ٘یع  3زض جطیبٖ  ٚضظـ ؾٍٙیٗ  ظطفیت  ا٘تكبض اوؿیػٖ  تب  .اوؿیػٖ  ثٝ زضٖٚ  ذٖٛ ٘یع ٘مف  زاضز

 :ایٗ افعایف ثٝ زٚ زِیُ ا٘جبْ ٔی ٌیطز .ٔی ضؾس

اوؿیػٖ  ثبظ وٝ ؾجت افعایف ؾُح ا٘تكبض  ٔٛیطٌٟبیٌٟبی ضیٛی ثؿتٝ یب اتؿبع ثیكتط ثبظ قسٖ ٔٛیط :افضایص هساحت -1

 .ٔی قٛز

افعایف ٕٞبٍٞٙی ثیٗ تٟٛیٝ ٚ ذٛ٘طؾب٘ی ثٝ ٔٛیطٌٟبی ٚضظـ ؾجت  :(VA/Q)تَْیِ تِ خًَشساًیتْثَد ًسثت  -2

 .آِٛئِٛی ٔی قٛز

 ظشفیت اًتطاس دی اکسیذکشتي:

چٙبٖ ؾطیغ اظ غكبی تٙفؿی      ثٝ ػّت ٔكىُ فٙی ٞیچٍبٜ ثسضؾتی ا٘ساظٜ ٌیطی ٘كس،     ظطفیت ا٘تكبض غكب ثطای 

زض آِٛئِٟٛب ٘ساضز. ٚ ثب ضٚقٟبی ٔٛجٛز لبثُ ا٘ساظٜ       زض ذٖٛ ضیٛی اذتالف چٙسا٘ی ثب      ٔی ٌصضزوٝ ٔیبٍ٘یٗ

أب ا٘ساظٜ ٌیطی ؾبیط ٌبظٞب ٘كبٖ ٔی زٞسوٝ ظطفیت ا٘تكبض ٞط ٌبظ ثب يطیت ا٘تكبض آٖ ٘ؿجت ٔؿتمیٓ زاضز. اظ  ٌیطی ٘یؿت.

ثطایط يطیت ا٘تكبض اوؿیػٖ اؾت ثٙبثطایٗ ظطفیت ا٘تكبض آٖ زض  20آ٘جب وٝ يطیت ا٘تكبض زی اوؿیسوطثٗ وٕی ثیف اظ 

 ٔی ثبقس. ml/min/mmHg1300-1200ِیت ٚ زض قطایٍ فؼب ml/min/mmHg450-400حبِت اؾتطاحت حسٚز 

 اًذاصُ گیشی ظشفیت اًتطاس)سٍش هًََاکسیذکشتي(:

 ظطفیت ا٘تكبض اوؿیػٖ ضا ٔی تٛاٖ ثب اؾتفبزٜ اظ ٔمبزیط ظیط ٔحبؾجٝ وطز:

 ٔیعاٖ جصة اوؿیػٖ ثٝ ذٖٛ -3زض ذٖٛ ٔٛیطٌٟبی ضیٛی            -2آِٛئِٛی           -1

زض ذٖٛ ٔٛیطٌٟبی ضیٛی ثؿیبض زقٛاض اؾت، ثطای وبٞف ٔكىالت ٔطتجٍ ثب ا٘ساظٜ ٌیطی ٔؿتمیٓ ظطفیت     ا٘ساظٜ ٌیطی 

 ا٘تكبض اوؿیػٖ،اظ ظطفیت ا٘تكبض ٔٛ٘ٛاوؿیسوطثٗ ثطای ا٘ساظٜ ٌیطی ظطفیت ا٘تكبض اوؿیػٖ اؾتفبزٜ ٔی وٙٙس.
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 سٍش اًذاصُ گیشی هًََاکسیذکشتي:

آِٛئِٟٛب ٔی وٙٙس ٚ فكبض ؾٟٕی ٔٛ٘ٛاوؿیسوطثٗ زض آِٛئِٟٛب ضا ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی  ٔمساض وٕی ٔٛ٘ٛاوؿیسوطثٗ ضا ثب زْ ٚاضز

ٔٙبؾت ا٘ساظٜ ٌیطی ٔی وٙٙس. فكبض ٔٛ٘ٛاوؿیسوطثٗ زض ذٖٛ تمطیجب نفط اؾت ظیطا ٌّٕٞٛٛثیٗ چٙبٖ ؾطیغ ثب ایٗ ٌبظ تطویت 

وؿیسوطثٗ زض َطفیٗ غكبی تٙفؿی تمطیجب ٔی قٛز وٝ فكبض آٖ ٞیچٍبٜ فطنت افعایف ٕ٘ی یبثس. ثٙبثطایٗ اذتالف فكبض ٔٛ٘ٛا

ثب فكبض ؾٟٕی آٖ زض ٕ٘ٛ٘ٝ ٞٛای آِٛئِٛی ثطاثط اؾت. ثب ا٘ساظٜ ٌیطی حجٓ ٔٛ٘ٛاوؿیسوطیٗ وٝ َی ظٔبٖ وٛتبٜ جصة ٔی 

 قٛزٚ تمؿیٓ آة ثط فكبض ؾٟٕی ٔٛ٘ٛاوؿیسوطثٗ آِٛئِٛی ٔی تٛاٖ ظطفیت ا٘تكبض ٔٛ٘ٛاوؿیسوطثٗ ضا ٔكرم وطز.

يطة ٔی وٙٙس)ظیطا يطیت  23/1ا٘تكبضٔٛ٘ٛاوؿیسوطثٗ ثٝ ا٘تكبض اوؿیػٖ، ٔمساض ثسؾت آٔسٜ ضا زض ثطای تجسیُ ظطفیت 

 ثطاثط يطیت ا٘تكبض ٔٛ٘ٛاوؿیسوطثٗ اؾت(. 23/1ا٘تكبض اوؿیػٖ

 :تاثیش  ًسثت  تَْیِ  تِ خًَشساًی دس غلظت گاصّای آلَئَلی

ؾٛی زیٍط ثطذی  ذٛ٘طؾب٘ی وبفی زاض٘س  أب تٟٛیٝ  ثطذی اظ ٔٙبَك ضیٝ زض حبِت  َجیؼی فبلس ذٛ٘طؾب٘ی ٞؿتٙس  اظ 

تجبزَ ٔٙبؾت ثیٗ  تٟٛیٝ ٚ ذٛ٘طؾب٘ی ثٝ  .٘بٔٙبؾت  زاض٘س  زض ٞط زٚ نٛضت  تجبزَ ٌبظٞب زض غكبی تٙفؿی آؾیت ٔی ثیٙس

 .ػطٚق  تٙفؿی ثؿیبض ٟٔٓ اؾت

ؿجت ٘ .)ذٛ٘طؾب٘ی( ٘یع  َجیؼی ثبقس ˚Q)تٟٛیٝ( زض یه آِٛئَٛ َجیؼی ثبقس  ٚ V˚Aاٌط  -1
   

 ˚
 .َجیؼی اؾت  

اٌط  -2
   

 ˚
ؾٟٕی اوؿیػٖ  ٚ زی اوؿیس   فكبض .ٔؿبٚی نفط ثبقس  یؼٙی ٞیچ ٌٛ٘ٝ  تٟٛیٝ آِٛئِٛی نٛضت ٍ٘طفتٝ اؾت   

 40فكبض اوؿیػ٘ی ثٝ حسٚز  .وطثٗ  ٌطزـ ذٖٛ ٚضیسی ثطاثط اؾتِٛی ثب فكبض  اوؿیػٖ  ٚ زی اوؿیسٞٛای آِٛئ وطثٗ

 ٔیّی ٔتط جیٜٛ ٔی ضؾس. 45حسٚز ثٝ co2ٔیّی ٔتط جیٜٛ ٚ فكبض 

اٌط  -3
   

 ˚
ٚجٛز ٘ساقتٝ ثبقس تب اوؿیػٖ  ضا ثٝ ثیطٖٚ ثجطز  ٚ قس  یؼٙی ٞیچ جطیبٖ  ذٖٛ ٔٛیطٌی ٔؼبزَ ثی ٟ٘بیت ثب  

وطثٗ  ٔؼبزَ ٞٛای زاذآلِٛئِٛی اوؿیػٖ  ٚ زی اوؿیس ثٙبثطایٗ فكبض ؾٟٕیزی اوؿیس وطثٗ ضا ثٝ آِئِٟٛب ثیبٚضز 

 .اؾت ٔطَٛة زٔی

 
 فكبض ٌبظ اوؿیػٖ ٚ زی اوؿیس وطثٗ ٚ ٘ؿجت تٟٛیٝ ثٝ ذٛ٘طؾب٘ی زض قطایٍ ٔرتّف

 ضٌت فیضیَلَطیک:
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( تٟٛیٝ وبفی ثطای ٟٔیب وطزٖ اوؿیػٖ الظْ ثطای 1ٞطٌبٜ ٘ؿجت تٟٛیٝ ثٝ ذٛ٘طؾب٘ی وٕتط اظ حس َجیؼی ثبقس)وٕتط اظ 

ثرف ظیبزی اظ ذٖٛ ٚضیسی وٝ اظ ٔٛیطي ضیٛی ٔی اوؿیػٖ زٞی وبُٔ ذٖٛ اظ َطیك ٔٛیطي آِٛئِٛی ٚجٛز ٘ساضز. ثٙبثطایٗ 

 .ٌصضز، اوؿیػٖ ٌیطی ٕ٘ی قٛز، ثٝ ایٗ ثرف ذٖٛ قٙت قسٜ ٌٛیٙس

 فضای هشدُ  فیضیَلَطیک:

أب اٌط 
   

 ˚
یؼٙی تٟٛیٝ آِٛئَٛ ظیبز ِٚی جطیبٖ  ذٖٛ  آٖ وٓ اؾت ٚ ثسِیُ وبٞف ذٛ٘طؾب٘ی  .ثیكتط  اظ  حس َجیؼی ثبقس  

زض ثبالی ضیٝ ٘ؿجت تٟٛیٝ ثٝ  .ٚ فًبی ٔطزٜ  فیعیِٛٛغیه  ثعضي  ٔی قٛز .ثرف  ظیبزی اظ ٞٛای تٟٛیٝ  قسٜ ٞسض ٔی ضٚز

ٔب زض پبییٗ ضیٝ، ٘ؿجت تٟٛیٝ ثٝ اؾت ٚ ؾجت ٔی قٛز وٝ فًبی ٔطزٜ فیعیِٛٛغیه ثٝ ٚجٛز ثیبیس. ا 5/2ذٛ٘طؾب٘ی ثطاثط 

 ٔمساض َجیؼی ثٛزٜ ٚ ؾجت ایجبز قٙت فیعیِٛٛغیه ٔی قٛز. 6/0ذٛ٘طؾب٘ی 

   هطخصات 

 ˚
 دس تاال ٍ پاییي سیِ  

    خًَشساًی تَْیِ ًاحیِ سیِ
 ˚

 PO2 آلَئَل PCO2 آلَئَل 

 وٕتطیٗ ثیكتطیٗ ثیكتطیٗ وٕتط وٓ تاال

 ثیكتطیٗ وٕتطیٗ وٕتطیٗ ظیبزتط ظیبز پاییي

 

 .ضیٝ وٓ ٚ زض پبییٗ  آٖ ظیبز اؾت یتٟٛیٝ زض ثبال -

 .ذٛ٘طؾب٘ی زض ثبالی ضیٝ وٓ ٚ زض پبییٗ ضیٝ ظیبز اؾت -

 .ًسثت تَْیِ تِ خًَشساًی دس تاالی سیِ تیطتشیي  ٍ دس پاییي سیِ کوتشیي است

 (87)سال هحیط صیش است؟دس حثاتچِ ای کِ دچاس ضٌت کاهل است، فطاس گاص ّای تٌفسی اى هطاتِ کذام 

 ج(قطیب٘ی ؾیؿتٕیه           ز(ذٖٛ ٚضیسی ٔرٌّٛ      ة(ٞٛای زٔی                 اِف(اتٕؿفط 

 ٌعیٙٝ ز /

 (83)اسضذدس حالت ایستادُ، ًسثت تَْیِ تِ جشیاى خَى دس کذام ًاحیِ سیِ تیطتش است؟

 ة( ثرف ٔیب٘ی                 ج( لبػسٜ                   ز( حس فبنُ ثیٗ لبػسٜ ٚ ثرف ٔیب٘ی        اِف( لّٝ 

 پبؾد ٌعیٙٝ اِف/

...... اص ........ اص لسوت فَلاًی سیِ است، صیشا فطاس داخل جٌسی دس فسوت تاال.تَْیِ دس لسوتْای تحتاًی سیِ

 (80)دکتشای لسوت پاییي است.

 ج( ثیكتط، ٔثجت تط              ز( وٕتط، ٔثجت تطتط، ٔٙفی تط               ة( وٕ  فی تط      ٔٙاِف( ثیكتط، 

 پبؾد ٌعیٙٝ اِف/
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کربي  در خوى و هایعات بذى:حول اکسیژى و دی اکسیذ40فصل  

ٔٛیطٌٟبی ثبفتٟبی ٔحیُی حُٕ ٔی اوؿیػٖ ثؼس اظ ا٘تكبض اظ آِٛئِٟٛب ثٝ ذٖٛ  ضیٛی ثٝ نٛضت  تطویت ثب ٌّٕٞٛٛثیٗ  ثٝ 

اوؿیػٖ  ثب  .ٚجٛز ٌّٕٞٛٛثیٗ  زض ٌّجَٛ لطٔع ثٝ ذٖٛ  اجبظٜ ٔی زٞس  تب اوؿیػٖ  ثیكتطی ضا ثب ذٛز حُٕ وٙٙس .قٛز

ایٗ ٔبزٜ  ٘یع ثبیس  اظ ثسٖ زفغ قٛز  ثطای حُٕ  .ػٙبنط غصایی ٔرتّفی ٚاوٙف  زازٜ  ٚ زی اوؿیس وطثٗ تِٛیس  ٔی وٙس

 :ٌّٛثیٗ زض ثسٖ  ٔىب٘یؿٓ ٞبی ٔرتّفی ٚجٛز زاضز وٝ زض ایٗ فهُ  ثٝ قطح آٖ ٔی پطزاظیٓاوؿیػٖ ٚ ٕٞٛ

 حول اکسیظى ٍ دی اکسیذکشتي اص سیِ ّا تِ تافتْای تذى:

اوؿیػٖ اظ آِٛئِٟٛب ثٝ زضٖٚ ذٖٛ ٔٛیطٌٟبی ضیٛی ٔٙتكط ٔی قٛز، ظیطا فكبض ؾٟٕی اوؿیػٖ زض آِٛئِٟٛب اظ فكبض اوؿیػٖ زض 

ضیٛی ثیكتط اؾت. ثط ػىؽ، ظٔب٘ی وٝ اوؿیػٖ زض ؾَّٛ ٞب ٔتبثِٛیعٜ ٔی قٛز ٚ زی اوؿیسوطثٗ ٔی ؾبظز،  ذٖٛ ٔٛیطٌٟبی

فكبض زاذُ ؾِّٛی زی اوؿیسوطثٗ ثبال ضفتٝ ٚ ؾجت ا٘تكبض آٖ ثٝ ٔٛیطٌٟبی ثبفتی ٔی قٛز. ٚ ؾپؽ زی اوؿیسوطثٗ اظ ذٖٛ 

 زض آِٛئِٟٛبؾت(     ٛیطي ضیٛی ثیكتط اظ زض ذٖٛ ٔ    ثٝ زضٖٚ آِٛئِٟٛب ٔٙتكط ذٛاٞس قس. )ظیطافكبض

 حول اکسیظى اص آلَئَلْا تِ خَى سیَی:

ٕٞبُ٘ٛض وٝ زض قىب  ذٖٛ ٚضیسی ٚاضزٜ ثط ؾطقطیب٘ی ٔٛیطي ضیٛی    ٚ  mmHg104فكبض ٔتٛؾٍ اوؿیػٖ زض آِٛئَٛ 

ػجٛض آٖ اظ ثبفتٟبی ٔحیُی اؾت. )ظیطا ٔمساض ظیبزی اظ اوؿیػٖ ایٗ ذٖٛ زض حیٗ  mmHg40تٟٙب  پبییٗ ٔی ثیٙیس،

 ثطزاقتٝ ٔی قٛز( ٚ ٕٞیٗ اذتالف فكبض ؾجت ا٘تكبض اوؿیػٖ اظ آِٛئِٟٛب ثٝ ٔٛیطي ضیٛی ٔی قٛز.

 
 جزب اکسیظى تِ ٍسیلِ هَیشگی دس ٌّگام فؼالیت:

ٖ ٔب٘سٖ ذٖٛ ثطاثط ٔؼَٕٛ اوؿیػٖ ٘یبظ زاضز. ٚ ثٝ ذبَط افعایف ثطٖٚ زٜ لّت، ظٔب 20ثسٖ ا٘ؿبٖ زض ٍٞٙبْ ٚضظـ قسیس ثٝ 

زض ٔٛیطي ضیٛی حتی ثٝ وٕتط اظ ٘هف ظٔبٖ ٔؼَٕٛ ٘یع ٔی ضؾس.ذٖٛ ٔٛیطٌی زض حیٗ فؼبِیت ثب آ٘ىٝ ٔست وٕتطی زض 

 ٔؼطو ٞٛاؾت أب ثبظٞٓ ثٝ َٛض وبُٔ یب تمطیجب وبُٔ اوؿیػ٘ٝ ٔی قٛز. ثٝ زالیُ ظیط:
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ایٗ افعایف ػٕستب ٘بقی اظ افعایف ؾُح ثطاثط افعایف ٔی یبثس.  3ظطفیت ا٘تكبض اوؿیػٖ زض حیٗ فؼبِیت تمطیجب  -1

 ٔٛیطٌٟبیی اؾت وٝ زض ا٘تكبض قطوت زاض٘س. ٘ؿجت ُّٔٛثتط تٟٛیٝ ثٝ ذٛ٘طؾب٘ی زض ثبالی ضیٝ ٞب ٞٓ زض آٖ زذیُ اؾت.

ذٖٛ ثؼس اظ ػجٛض اظ یه ؾْٛ اثتسایی ََٛ ٔٛیطي ضیٛی تمطیجب ثٝ َٛض وبُٔ اظ اوؿیػٖ اقجبع ٔی قٛز ٚ َی زٚ ؾْٛ  -2

ثطاثط ظٔبٖ الظْ  3ثبلیٕب٘سٜ ٔمساض ٘بچیعی اوؿیػٖ ايبفی ٔی قٛز، ثٝ ػجبضت زیٍط ذٖٛ زض حبِت َجیؼی حسٚز ََٛ 

 ثطای اوؿیػ٘بؾیٖٛ وبُٔ زض ٔٛیطٌٟبی ضیٛی ٔی ٔب٘س.

 زضٖٚ ؾَّٛ اؾت. ADPزاذُ ؾَّٛ ٘یؿت ثّىٝ غّظت  PO2زض قطایٍ َجیؼی ػبُٔ ٔحسٚز وٙٙسٜ ؾطػت اوؿیػٖ ٘ىتٝ: 

 دس خَى ضشیاًی:حول اکسیظى 

زضنس اظ ذٛ٘ی وٝ اظ ضیٝ ٞب ٚاضز زّٞیع چپ ٔی قٛز اظ ٔٛیطي آِٛئِٛی ٌصقتٝ تب فكبض ؾٟٕی اوؿیػٖ ثٝ  98حسٚز 

mmHg104  .زضنس زیٍط ذٖٛ وٝ اظ آئٛضت ٚاضز ٌطزـ ذٖٛ ثطٚ٘كی ٔی قٛز ػٕستب ثٝ ثبفتٟبی ػٕیمی ضیٝ ضفتٝ ٚ 2ثطؾس

 یٗ ٕٞبٖ جطیبٖ ذٖٛ   اؾت وٝ ٘ٛاحی تجبزَ ٌبظ ضا زٚض ٔی ظ٘س.زض ٔؼطو ٞٛای آِٛئِٛی لطاض ٕ٘ی ٌیطز. ا

 اًتطاس دی اکسیذکشتي اص سلَلْای تافتْای هحیطی تِ دسٍى هَیشگْا:

تٕبْ اوؿیػ٘ی وٝ تٛؾٍ ؾَّٛ ٞب ٔهطف ٔی قٛز ثٝ زی اوؿیسوطثٗ تجسیُ قسٜ ٚ فكبض زی اوؿیسوطثٗ زاذُ ؾَّٛ 

َّٛ ٞبی ثبفتی ثبالؾت، زی اوؿیسوطثٗ اظ ؾَّٛ ٞب ثٝ ٔٛیطي ثبفتی ٔٙتكط افعایف ٔی یبثس. چٖٛ فكبض زی اوؿیسوطثٗ ؾ

ثبض  20قسٜ ٚ ثب ذٖٛ ثٝ ضیٝ ٞب ٔی ضٚز تب زض آ٘جب اظ ٔٛیطي ضیٛی ثٝ زضٖٚ آِٛئَٛ ٔٙتكط قٛز. زی اوؿیسوطثٗ حسٚز 

 ؾطیؼتطاظ اوؿیػٖ ٔٙتكط ٔی قٛز.

>CO>    >                  ظطفیت ا٘تكبضی ثطذی ٌبظٞب 

ثٙبثطایٗ ٔمساض اذتالف فكبضی وٝ زض ٞط ٔٛضز ؾجت ا٘تكبض زی اوؿیسوطثٗ ٔی قٛز ثؿیبض وٕتط اظ اذتالف فكبض الظْ ثطای 

 اظ ایٗ لطاض٘س:    ا٘تكبض اوؿیػٖ اؾت. فكبضٞبی 

اذتالف فكبض ٚجٛز  mmHg1تٟٙب حسٚز اؾت. ) mmHg45ٔیبٖ ثبفتی      ، mmHg46زاذُ ؾِّٛی       -1

 زاضز.(

 .mmHg45ذٖٛ ٚضیسی وٝ ثبفتٟب ضا تطن ٔی وٙس      ، mmHg40ذٖٛ قطیب٘ی وٝ ٚاضز ثبفتٟب ٔی قٛز       -2

 اؾت. mmHg45ٔیبٖ ثبفتی ثٝ تؼبزَ ضؾیسٜ ٚ حسٚز      ذٖٛ ٔٛیطٌٟبی ثبفتی تمطیجب ثب     ِصا فكبض 

اؾت. ٚ  mmHg40ٞٛای آِٛئِٛی      ، mmHg45ذٛ٘ی وٝ ٚاضز ٔٛیطي ضیٛی ٔی قٛز زض ؾطقطیبٖ       -3

اذتالف فكبض ؾجت ا٘تكبض زی اوؿیسوطثٗ اظ ٔٛیطي ضیٛی ثٝ زضٖٚ آِٛئِٟٛب ٔی قٛز. ثب ٌصقت ذٖٛ اظ  mmHg5تٟٙب 

 آِٛئِٛی افت ٔی وٙس.     ذٖٛ ٔٛیطٌی تمطیجب تب حس       یه ؾْٛ اثتسایی ََٛ ٔٛیطي ضیٛی، 

 ثسٖ زض ٔتبثِٛیؿٓ ٞٛاظی، ٔیتٛوٙسضی اؾت. CO2٘ىتٝ: ٔٙجغ انّی تِٛیس 

 :حول اکسیظى  دس خَى

یػٖ  ثٝ زضنس اظ اوؿ97حسٚز  .ثطاثط افعایف  ٔی زٞس100تب30ٌّٕٞٛٛثیٗ ٌّجِٟٛبی لطٔع ذٖٛ، لبثّیت  حُٕ اوؿیػٖ  ضا 

 .زضنس ثبلیٕب٘سٜ ٘یع ثٝ قىُ ٔحَّٛ زض پالؾٕب  حُٕ ٔی قٛز3ثٝ ثبفتٟب حُٕ ٔی قٛز ٚ   نٛضت تطویت ثب ٌّٕٞٛٛثیٗ

ی وٝ فكبض  ٍٞٙبٔی وٝ فكبض  اوؿیػٖ  ثبال ثبقس )زض آِٛئِٟٛب( ٌّٕٞٛٛثیٗ ثب اوؿیػٖ  ظیبزی تطویت ٔی قٛز ٚ ٍٞٙبٔ

 .زض ثبفتٟب(ٌّٕٞٛٛثیٗ اوؿیػٖ ذٛز ضا ضٞب ٔی وٙساوؿیػٖ  پبییٗ ثبقس )



 مرکستخصصی خدمات آموزشی گروه پسشکی فرهنگ گستر نخبگان

 22 استفاده از جسوات فقط مخصوص افراد ثبت نامی بوده و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.

ض ذٖٛ ٔرٌّٛ ٚضیسی ثٝ ٞط أب ز .ِٔٛىَٛ  اوؿیػٖ  ٔتهُ اؾت 4حبِت  ػبزی زض قطیبٟ٘ب  ثٝ ٞط ِٔٛىَٛ  ٌّٕٞٛٛثیٗ زض 

سٜ اؾت ( ٚ زض یه فطز ثب ثب اوؿیػٖ اقجبع ق زضنس اظ ٌّٕٞٛٛثی75ٗ) .ِٔٛىَٛ اوؿیػٖ ٔتهُ اؾت 3 ٌّٛثیِٕٗٞٛٔٛىَٛ 

ىَٛ اوؿیػٖ ثٝ ٌّٕٞٛٛثیٗ ِٔٛ 2اوؿیػٖ اقجبع قسٜ اؾت یؼٙی ثٝ َٛض ٔتٛؾٍ  زضنس اظ ٌّٕٞٛٛثیٗ ثب50فؼبِیت ٔتٛؾٍ

 ٔی قٛز.قىُ ؾیٍٕٛئیسی ٔٙحٙی تفىیه اوؿیػٖ ٔتهُ اؾتٛ ایٗ پسیسٜ ؾجت 

 ضشیة هصشف:

وٝ ت  ٔی زٞس  يطیت ٔهطف  ٔی ٌٛیٙسثٝ زضنس ذٛ٘ی وٝ اوؿیػٖ  ذٛز ضا ٍٞٙبْ  ٌصقتٗ  اظ ٔٛیطٌٟبی ثبفتی اظ زؾ

زض ػًّٝ اؾىّتی يطیت .٘یع ٔی ضؾسزضنس  85تب75فؼبِیتٟبی قسیس ثٝ  زضنس  اؾت ِٚی زض َی25َجیؼی آٖ ٔمساض 

زضنس افعایف ٔی یبثس. ثیكتطیٗ يطیت ٔهطف زض قطایٍ  75زضنس ٚ زض َی فؼبِیت تب  25ٔهطف زض حبِت اؾتطاحت 

 زضنس اوؿیػٖ ذٖٛ ضا اؾترطاج ٔی وٙس. 80اؾتطاحت ثٝ لّت ٔطثٌٛ اؾت ٚ

 :تافتی PO2ص تافشی ّوَگلَتیي تشای ًم

 .ٌّٕٞٛٛثیٗ ػالٜٚ ثط ا٘تمبَ  اوؿیػٖ  ثٝ ثبفتٟب ٚظیفٝ ٟٔٓ زیٍطی ٘یع زاضز ٚ آٖ ٞٓ ٘مف ثبفطی ثطای اوؿیػٖ اؾت

یؼٙی ٞطٌبٜ ثبفتٟبی ثسٖ  ٘یبظ ثٝ اوؿیػٖ  زاقتٝ ثبقٙس  .ٌّٕٞٛٛثیٗ ٔؿئَٛ ثبثت ٍ٘ٝ زاقتٗ  فكبض  اوؿیػٖ زض ثبفتٟبؾت

ثطذی   .ٌّٕٞٛٛثیٗ  اوؿیػٖ ذٛز ضا ثٝ آٟ٘ب  ٔی زٞس ٚ ٞطٌبٜ  ٘یبظ وٓ ثبقس اوؿیػٖ   ثٝ ٌّٕٞٛٛثیٗ ٔتهُ ٚ شذیطٜ ٔی قٛز

 یػٖ  ضا ثٝ ؾٕتؿٔٙحٙی تفىیه او ػٛأُایٗ  .ػٛأُ ٚجٛز زاض٘س  وٝ  اتهبَ  اوؿیػٖ  ثٝ ٌّٕٞٛٛثیٗ  ضا ؾؿت ٔی وٙٙس

 )ُٔبثك قىُ ظیط(.ضاؾت جبثجب ٔی وٙٙس

 افضایص غلظت دی اکسیذ کشتي  -1

 افضایص دسجِ حشاست تذى -2

 (BPG)دی فسفَگلیسشات3-2افضایص  -3

 :زِیُ 2ثٝ   .ٕٞچٙیٗ ٔٙحٙی تفىیه اوؿیػٖ  ثٝ ٌّٕٞٛٛثیٗ زض ٍٞٙبْ فؼبِیت  قسیس ٘یع ثٝ ؾٕت ضاؾت جبثجب ٔی قٛز

 )اسیذی ضذى(PHٍ کاّص CO2افضایص تَلیذ  -1

 افضایص دهای ػضالت  -2

 زی فؿفٛ ٌّیؿطات ٚ جسایی اوؿیػٖ اظ ٌّٕٞٛٛثیٗ ٔی قٛز. 2ٚ3٘ىتٝ: نؼٛز ثٝ اضتفبػبت ثبال ؾجت افعایف  -

 ٌّٕٞٛٛثیٗ ثٝ ؾٕت چپ ٔی قٛز.   –جٙیٙی زض ذٖٛ ؾجت ا٘حطاف ٔٙحٙی اوؿیػٖ  Hbٚجٛز ٔمساض  ظیبز  -
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 :پذیذُ تَس

ٛیُ اوؿیػٖ ثٝ ثبفتٟب  زض نٛضت افعایف تح .اؾتَ آٖ ثٝ ضیٝ ثؿیبض  حبئع إٞیت ٚ ا٘تمب ثٛٞط زض حُٕ اوؿیػٖپسیسٜ  ثٛض یب 

 PHافعایف ٚ  CO2ٚ یٖٛ ٞیسضٚغٖ )ٌّٛثیٗ ثط اثط تغییطات زی اوؿیسوطثٗ ٕٞٛ -جبثجبیی ٔٙحٙی تفىیه اوؿیػٖ 

یػٖ ٘یبظ پیسا ٔی وٙٙس ثط اثط  پسیسٜ ثٛض ٚ َی یىؿطی ٌٛیٙس  یؼٙی ٚلتی ثبفتٟب ثٝ اوؿوبٞف یبفتٝ( ضا پسیسٜ ثٛض ٔی 

 .ٚاوٙكٟب ٌّٕٞٛٛثیٗ  اوؿیػٖ ضا ثٝ ثبفتٟب ٔی زٞس  ٚ زی اوؿیس وطثٗ  ثبفتٟب ضا ٔی ٌیطز  ٚ ثٝ ضیٝ ٞب ٔی ثطز

 ػٛأّی وٝ ٔٙحٙی تفىیه اوؿیػٖ ضا ثٝ ؾٕت چپ جبثجب ٔی وٙٙس:

 BPCوبٞف  -3      آِىبِٛظٔتبثِٛیه   -2آِىبِٛظتٙفؿی           -1

 COٔؿٕٛٔیت ثب  -HgF              6 -5وبٞف زٔب             -4 

 تشکیة ّوَگلَتیي تا هٌَاکسیذکشتي ٍ جاتجایی اکسیظى:

ٔٛ٘ٛاوؿیسوطثٗ ثٝ ٕٞبٖ ٘مُٝ اظ ٌّٕٞٛٛثیٗ ٚنُ ٔی قٛز وٝ اوؿیػٖ ٔتهُ قسٜ ٚ ٔی تٛا٘س اوؿیػٖ ضا اظ ٌّٕٞٛٛثیٗ 

ثبض ٔحىٕتط اظ  250اوؿیػٖ تٛؾٍ ذٖٛ ضا وبٞف زٞس.اتهبَ ٔٛ٘ٛاوؿیس وطثٗ ثٝ ٌّٕٞٛٛثیٗ جسا وٙس ٚ ظطفیت حُٕ 

 اتهبَ اوؿیػٖ اؾت.

 َجیؼی ثبقس.     زض ٔؿٕٛٔیت ثب ٔٛ٘ٛاوؿیسوطثٗ اٌط چٝ ٔحتٛی اوؿیػٖ ذٖٛ وٓ ٔی قٛز ِٚی ٕٔىٗ اؾت 

ِم ٔساٚا وطز، ظیطا فكبض ظیبز اوؿیػٖ زض آِٛئِٟٛب ثیٕبضی وٝ ثب ٌبظ ٔٛ٘ٛاوؿیسوطثٗ ٔؿْٕٛ قسٜ ضا ٔی تٛاٖ ثٝ اوؿیػٖ ذب

زضنسی زی اوؿیسوطثٗ ثطای  5ٔی تٛا٘س ٔٛ٘ٛاوؿیسوطثٗ ضا ثٝ ؾطػت اظ تطویجف ثب ٌّٕٞٛٛثیٗ جسا وطز. تجٛیع ٕٞعٔبٖ 

ٛئِٛی ضا ثیٕبض ٔفیس اؾت ظیطا ٔطوع تٙفؽ ضا ثٝ قست تحطیه وطزٜ ٚ زض ٘تیجٝ ثب افعایف تٟٛیٝ آِٛئِٛی، ٔٛ٘ٛاوؿیسوطثٗ آِ

 وبٞف ٔی زٞس.

 (84)دکتشای یؼٌی ایٌکِ: ( Bohrاثش تَس)

 وٓ، اوؿیػٖ ذٛز ضا تٟیٝ وٙس. PHاِف( ٌّٕٞٛٛثیٗ زض ٔحیٍ ثب 

 ة( ٌّٕٞٛٛثیٗ، ثؿیبض ؾطیؼتط اظ اوؿیػٖ ثٝ ٔٙٛاوؿیسوطثٗ ٔتهُ قٛز.

 ج( اوؿیػٖ ثب غّظت ٘ؿجتب وٕی زض اتٕؿفط ٚجٛز زاضز.

 ا٘تكبض ذیّی آٞؿتٝ نٛضت ٔی ٌیطز.ز( زض ٔؿبفت ٞبی َٛال٘ی، 



 مرکستخصصی خدمات آموزشی گروه پسشکی فرهنگ گستر نخبگان

 24 استفاده از جسوات فقط مخصوص افراد ثبت نامی بوده و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.

 پبؾد ٌعیٙٝ اِف/

 :حول دی اکسیذ کشتي دس خَى

حسٚز  .ٔیّی ِیتط زی اوؿیس وطثٗ ضا اظ ثبفتٟب  ثٝ ضیٝ ٞب حُٕ ٔی وٙٙس 4ٔیّی ِیتط ذٖٛ زض قطایٍ اؾتطاحت  100ٞط 

ٌّٛثیٗ  ٚ پطٚتئیٟٙبی پالؾٕب  ٚ زضنس  ثٝ نٛضت تطویت ثب 23ٕٛٞزضنس اظ زی اوؿیس  وطثٗ  ثٝ نٛضت  یٖٛ ثیىطثٙبت 70

 .زضنس ثٝ قىُ ٔحَّٛ  زض ذٖٛ حُٕ ٔی قٛز7

 پذیذُ جاتجایی کلش:

زی اوؿیسوطثٗ حُ قسٜ زض ذٖٛ ثب آة ٚاوٙف زازٜ ٚ اؾیس وطثٙیه ٔی ؾبظز. آ٘عیٓ وطثٙیه ا٘یسضاظ ٌّجَٛ لطٔع ؾجت 

لطٔع ظطف وؿطی اظ ثب٘یٝ ثٝ یٟٛ٘بی ٞیسضٚغٖ ٚ ثی وبتبِیع ایٗ ٔحهَٛ ٔی قٛز. اؾیس وطثٙیه تكىیُ قسٜ زض ٌّجَٛ ٞبی 

 وطثٙبت تفىیه ٔی قٛز.

وّط ثٝ ٙبت ٘یع ٕٞعٔبٖ ثب ا٘تكبض یٖٛ ثیكتط یٟٛ٘بی ٞیسضٚغٖ ثب ٌّٕٞٛٛثیٗ ٌّجَٛ لطٔع تطویت  ٔی قٛ٘س. یٟٛ٘بی ثی وطث

وّط زض -پطٚتئیٗ حبُٔ ثی وطثٙبتزضٖٚ ٌّجَٛ لطٔع، اظ ٌّجَٛ لطٔع ثٝ زضٖٚ پالؾٕب ٔٙتكط ٔی قٛ٘س. ایٗ وبض ثٛؾیّٝ یه 

غكبی ٌّجَٛ لطٔع ا٘جبْ ٔی قٛز وٝ أىبٖ ا٘تمبَ ؾطیغ ایٗ زٚ یٖٛ ضا زض جٟبت ٔرتّف اظ غكب فطاٞٓ ٔی وٙس. ثٙبثطایٗ 

ٌّجَٛ ٞبی لطٔع ذٖٛ ٚضیسی، وّط ثیكتط ٘ؿجت ثٝ ٌّجَٛ لطٔع ذٖٛ قطیب٘ی زاض٘س ثٝ ایٗ پسیسٜ، جبثجبیی وّط ٔی 

ظیطا زض پسیسٜ ثٛض زض َی ا٘تمبَ ثی وطثٙبت  ثٝ ذٖٛ  ظ ذٖٛ  قطیب٘ی حبٚی وّط ٔی ثبقٙسسی ثیف اذٖٛ ٚضی RBCٌٛیٙس.

 وٕی وّط ٘یع  ٔجبزِٝ ٔی قٛز. 

 
 ٚ پسیسٜ قیفت وّط ا٘تمبَ زی اوؿیس وطثٗ زض ذٖٛ

 (90)سال: تٌاتش پذیذُ تؼَیض کلش، ایي یَى دس هَیشگ سیَی ٍ هَیشگ تافتی چگًَِ ػول هی کٌذ؟سَال

 ّجَٛ ؾطخ ٔی ٌطزز.اِف(زض ٞط زٚ ٚاضز ٌ

 ة(زض ٞط زٚ، اظ ٌّجَٛ ؾطخ ذبضج ٔی ٌطزز.

 ج(زض ٔٛیطي ضیٛی ثٝ ٌّجَٛ ؾطخ ٚاضز ٚ زض ٔٛیطي ثبفتی اظ آٖ ذبضج ٔی ٌطزز.

 ز(ٞط ٔٛیطي ضیٛی اظ ٌّجَٛ ؾطخ ذبضج ٚ زض ٔٛیطي ثبفتی ٚاضز آٖ ٔی قٛز.

 ٌعیٙٝ ز /



 مرکستخصصی خدمات آموزشی گروه پسشکی فرهنگ گستر نخبگان

 25 استفاده از جسوات فقط مخصوص افراد ثبت نامی بوده و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.

 :پذیذُ ّالذاى

زض ضیٝ ٞب تطویت اوؿیػٖ  ثب ٌّٕٞٛٛثیٗ ؾجت آظاز قسٖ زی اوؿیس وطثٗ  ٚ  .ا٘جبْ ٔی قٛز CO2ثطای افعایف حُٕ

ثؿیبض  ٟٕٔتط اظ ٘مف پسیسٜ  CO2ایٗ پسیسٜ  ضا  اثط ٞبِساٖ  ٔی ٌٛیٙس  وٝ زض ا٘تمبَ  .تحٛیُ   آٖ ثٝ ذٖٛ  ضیٛی ٔی قٛز

ٚ ا٘تمبَ  آٖ  CO2اٖ زض ٔٛیطٌٟبی ٔحیُی ؾجت جصة . اِجتٝ ثبیس زلت زاقت  وٝ پسیسٜ ٞبِساؾتثٛض زض ا٘تتمبَ  اوؿیػٖ 

 .ثٝ ضیٝ ٔی قٛز

 (87؟)اسضذطثك اثش ّالذاى  تشکیة اکسیظى تا ّوَگلَتیي هَجة کذام هَسد صیش هی گشددسَال: 

 اظ ٌّٕٞٛٛثیٗ    وبٞف ضٞب ؾبظی ة(         اِف( ذبنیت اؾیسی ٌّٕٞٛٛثیٗ

 ذٖٛ    ( افعایف ٔیعاٖ ز                                ج( تِٛیس 

 پبؾد ٌعی

 ٘ٝ ز/

 

 

 

: داوطلبیي هحترم توجه فرهاییذ که با تهیه ایي جسوات دیگر ًیاز به ًکته ههن

ًحوه خریذ هیچ گوًه کتاب هرجع دیگری ًخواهیذ داشت. برای اطالع از 

 دریافت جسوات کاهل با شواره های زیر تواس حاصل فرهاییذ.
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