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 هجبًی صیؼت شٌبختی سٍاًشٌبػی
 ٕٞبٍٞٙی ٚ یىپبسچٍی ثذٖ تٛػي غذد دسٖٚ سیض ٚ دػتٍبٜ ٓلجی تبٔیٗ ٔی ؿٛد 

 ًَسٍى ّب آجشّبی ثٌبی دػتگبُ ػصجی :

ٚاحذ صیش ثٙبیی دػتٍبٜ ٓلجی ، یبختٝ ٞبی تخلق یبفتٝ ای اػت ثٝ ٘بْ ٘شٖٚ )یبختٝ ٓلجی ( وٝ تىب٘ٝ ٞب یب پیبْ ٞبی ٓلجی سا ثٝ 

 ػبیش ٘ٛسٖٚ ٞب ، غذد ٚ ٔبٞیچٝ ٞب ٔی سػب٘ذ . 

  دس دػتگبُ ػصجی دٍ ًَع ًَسٍى ٍجَد داسد :

 Macroبْ ٘ٛسٖٚ دسؿت ٚ ّ٘ٛ ثضسي ثٝ ٘ Localّ٘ٛ ثؼیبس سیض ثٝ ٘بْ ٘ٛسٖٚ ٔحّی 

 ثب ایٗ وٝ اوخش ٘ٛسٖٚ ٞب اص ّ٘ٛ ٔحّی ٞؼتٙذ آٟ٘ب دس وبس پیبْ سػب٘ی ثٝ ٘ٛسٖٚ ٞبی دیٍش ٞؼتٙذ . 

أب دسثبسٜ ٘ٛسٖٚ ٞبی دسؿت ٔی تٛاٖ ٌفت ایٗ ٘ٛسٖٚ ٞب دس ا٘ذاصٜ ٞب ٚ ؿىُ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٞؼتٙذ أب ٚیظٌی ٞبی ٕٞؼب٘ی داس٘ذ . 

٘بْ د٘ذسیت ٔٙـٔت ٔی ؿٛد . د٘ذسیتٟب ٚ تٙٝ یبختٝ اص ٘ٛسٖٚ ٞبی ٔزبٚس تىب٘ٝ ٞبی ٓلجی دسیبفت  اص تٙٝ یبختٝ ؿبخٝ وٛتبٞی ثٝ

ی ثّٙذ ٚ ثبسیه ٚ ِِٛٝ ؿىّی ثٝ ٘بْ آوؼٖٛ ثٝ ػبیش ٘ٛسٖٚ ٞب ٚ یب ثٝ ٘ٛثٝ خٛد اص ًشیك صایذٜ ی یبختٝ ا ٔی وٙٙذ . ایٗ پیبْ ٞب ثٝ

ٟبی خٛد ؿبخٝ ؿبخٝ ٔی ؿٛد ٚ آوؼٖٛ ٞبی فشٓی ُشیفی ٔی ػبصد وٝ دس ٔبٞیچٝ ٞب ٚ غذد ا٘تمبَ ٔی یبثٙذ. آوؼٖٛ دس ا٘ت

ا٘تٟبی ٞش یه ، ثش آٔذٌی ٞبی وٛچىی اػت ثٝ ٘بْ پبیب٘ٝ ٞبی ػیٙبپؼی ثیٗ پبیب٘ٝ ػیٙبپؼی ٚ تٙٝ یبختٝ یب د٘ذسیت ٘ٛسٖٚ ٌیش٘ذٜ 

٘بٔٙذ . ٚلتی تىب٘ٝ ٓلجی آوؼٖٛ سا ٔی  فبكّٝ وٛتبٞی اػت . ایٗ پیٛ٘ذٌبٜ سا ػیٙبپغ ٚ فبكّٝ یبد ؿذٜ سا ؿىبف ػیٙبپؼی ٔی

پیٕبیذ ٚ ثٝ پبیب٘ٝ ٔی سػذ ٔٛرت سٞب ؿذٖ ٔبدٜ ی ؿیٕیبیی ثٝ ٘بْ پیه ٓلجی ٔی ؿٛد )دس ایٗ پبیب٘ٝ ٞب ٔٛاد ؿیٕیبیی یب پیبْ 

ثٝ ٘ٛسٖٚ  ٓلجی اػت ( پیه ٓلجی دس ؿىبف ػیٙبپؼی پشاوٙذٜ ؿذٜ ٚ ٘ٛسٖٚ ثٔذی سا تحشیه ٚ ثٝ ایٗ تشتیت تىب٘ٝ سا اص ٘ٛسٚ٘ی

دیٍش ٔی ثشد ٞشچٙذ ٕٞٝ یبختٝ ٞبی ٓلجی دس ایٗ ٚیظٌی ٞبی ٕٓٛٔی ٔـتشوٙذ ِیىٗ ا٘ذاصٜ ٚ ٔـىُ آٟ٘ب ثؼیبس ٌٛ٘بٌٖٛ اػت ) 

ػب٘تی ٔتش ثشػذ دسحبِی وٝ ا٘ذاصٜ آوؼٖٛ ٘ٛسٖٚ ٔغضی ٕٔىٗ اػت دس  120تب  90ا٘ذاصٜ آوؼٖٛ یه ٘ٛسٖٚ ٘خبٓی ٕٔىٗ اػت ثٝ 

 ش ثبؿذ (حذٚد چٙذ ٞضاسْ ػب٘تی ٔت

 ًَسٍى ّب ثش حؼت کبسکشد ػوَهی ) ػولی کِ اًجبم هی دٌّذ ( ػِ دػتِ اًذ :

 ٘ٛسٖٚ ٞبی حؼی )آٚساٖ ( : -اِف

 . وٙٙذدػتٍبٜ ٓلجی ٔشوضی ٔٙتمُ ٔیتىب٘ٝ ٞبی ٓلجی سا اص ٌیش٘ذٜ ٞبی ٓلجی ثٝ 

 ٘ٛسٖٚ ٞبی حشوتی ) ٚاثشاٖ ( : -ة

 سػب٘ٙذ . ثٝ آوبی ثذٖ ) ٓوالت ٚ غذد ( ٔیپیبْ ٞبی دػتٍبٜ ٓلجی ٔشوضی ) ٔغض ٚ ٘خبّ ( سا 

 :interneuron٘ٛسٖٚ ٞبی ٔیب٘زی ) استجبًی ( -د

پیبْ ٞب سا اص ٘ٛسٖٚ ٞبی حؼی ثٝ ٘ٛسٖٚ ٞبی استجبًی یب ٘ٛسٖٚ حشوتی ٔی فشػتٙذ. ایٗ ٘ٛسٖٚ ٞب دس ٔغض ٚ چـٓ ٚ ٘خبّ ٚرٛد 

 داس٘ذ . 

ٞب  ٞبی پبیٝ ای دػتٍبٜ ٓلجی ٔحؼٛة ٔی ؿٛ٘ذ، ٘ٛسٖٚ ٔیّیبسد یبفتٝ اختلبكی ثٝ ٘بْ ٘ٛسٖٚ ٚرٛد داسدوٝ ٚاحذ 12دس ٔغض ا٘ؼبٖ

 یبدٌیشی: ٞیزبٖ ٚ تفىش ٘مؾ داس٘ذ   دس   

 دس ا٘تمبَ ٚ ٕٞبًٞٙ ػبصی تىب٘ٝ ٞبی ٓلجی ٘مؾ داس٘ذ        

ٞبی حشوتی ٚ ٞٓ آوؼٖٛ . دس ٓلت ٞٓ آوؼٖٛ حؼیٜ ٔشثٛى ثٝ كذٞب یب ٞضاساٖ ٘ٛسٖٚٞبی وـیذآوؼٖٛ ٓلت دػتٝ ای اػت اص

-٘ٝ ثشاثش ٘ٛسٖٚ ٚ تٔذادؿبٖ ٞبیی ٞؼتٙذ وٝ ٓالٜٚ ثش ٘ٛسٖٚ ٞب دس دػتٍبٜ ٓلجی ٚرٛد داس٘ذٞبی ٌّیبَ ػَّٛٚرٛد داسد. ػَّٛ

 .ٞبػت
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 دٞٙذ :یبَ چٟبس ُٚیفٝ ٕٓذٜ سا ا٘زبْ ٔیٞبی ٌّػَّٛ

ٔٛاد غزایی الصْ سا ثشای ٘ٛسٖٚ ٞب تبٔیٗ ٔی وٙٙذ  -2ثبٓج اػتحىبْ ٘ٛسٖٚ ٞب ٔی ؿٛ٘ذ ٚ آٟ٘ب سا ػش ربی خٛد ٍ٘ٝ ٔی داس٘ذ .  -1

 سا تِٛیذ ٔی وٙٙذ . غالف ٔیّیٗ دٚس آوؼٖٛ ٞب  -4ٔٛاد صائذ سا اص ٌٔٙمٝ دٚس ٔی وٙٙذ .  -3. 

 اٌش ػِّٟٛبی ٌّیبَ ثیؾ اص حذ تىخیش ؿٛ٘ذ ، تٛٔٛسٞبی ٔغضی ثٝ ٚرٛد ٔی آیذ . 

 ػشٓت حشوت تىب٘ٝ ٓلجی دس آوؼٖٛ ٞب ٔتفبٚت اػت . ٞش چٝ لٌش آوؼٖٛ ثیـتش ثبؿذ ، ػشٓت ثیـتش اػت . 

ایٗ پٛؿؾ غالف ٔیّیٗ ٘بْ داسد. پٛؿؾ ٔیّیٗ  ثشخی اص آوؼٖٛ ٞب پٛؿؾ چشثی داس٘ذ وٝ ثبٓج افضایؾ ػشٓت تىب٘ٝ آٟ٘ب ٔی ؿٛد

 ثٝ كٛست لٌٔٝ لٌٔٝ اػت وٝ فبكّٝ ٞش لٌٔٝ ثب لٌٔٝ ثٔذی ٌشٜ ٘بْ داسد ٚ تىب٘ٝ ٓلجی ثب پٛؿی اص ایٗ ٌشٜ ٞب ػشٓت 
MS 

صیبدی پیذا ٔی وٙذ . ٘بثٛدی غالف ٔیّیٗ ثبٓج ثشٚص ِٔٛتیپُ اػىّشٚص یب تلّت چٙذ ٌب٘ٝ ٔی ؿٛد وٝ ٚیظٌی آٖ اختالَ ؿذیذ 

 آلبة حؼی ٚ حشوتی اػت . 

 دس ربٞبیی غالف ٓلجی لشاس داسد وٝ ػشٓت پیبْ صیبد اػت. رٟت حشوت پیبْ اص د٘ذسیت ثٝ اوؼٖٛ اػت. 

( دس حبِت ٓبدی دس . ایٗ ػبصٚ وبسٞب ثبٓج ٔی ؿٛ٘ذ غِّت یٖٛ ػذیٓ )ی اػتٞبی یٕٛ٘پغـبء ٘ٛسٖٚ داسای ٔزشاٞب ٚ پ

( ٚرٛد داؿتٝ ثبؿٙذ . ثٙبثشایٗ دسٖٚ غـبء ٘ؼجت ثٝ ( ٚ وّش )ٞبی پتبػیٓ )غـبء ثیـتش ثبؿذ ٚ دسٖٚ غـبء یٖٛخبسد اص 

. تحشیه ٘شٖٚ ثبٓج ٔی ؿٛد وٝ سا پتب٘ؼیُ اػتشاحت ٔی ٘بٔٙذ ثیشٖٚ آٖ داسای ثبس اِىتشیىی ٔٙفی اػت ، اكٌالحب ایٗ حبِت 

ثٝ داخُ ٘شٖٚ ساٜ یبثٙذ ٚ پتب٘ؼیُ اػتشاحت اص ثیٗ ثشٚد ٚ غـبء دپالسیضٜ ؿٛد . ایٗ تغییش دس ًَٛ آوؼٖٛ ادأٝ ٔی  Naٞبی یٖٛ

 . ، ثٝ ایٗ حبِت پتب٘ؼیُ ُٕٓ ٌٛیٙذیبثذ ٚ تىب٘ٝ ٓلجی ثٝ ٚرٛد ٔی آیذ

لبٖ٘ٛ ٕٞٝ یب ٞیچ ٘یشٚی تىب٘ٝ ٓلجی حبثت اػت ٚ ٞش تحشیىی ٔٛرت تىب٘ٝ ٕ٘ی ؿٛد ٍٔش ایٙىٝ ثٝ ػٌح آػتب٘ٝ ثشػذ ایٗ ٚهْ سا 

 . تىب٘ٝ ی ٓلجی ٕٞیٗ وٝ ایزبد ؿٛد اص آوؼٖٛ ثٍزسد ٚ دس ٕٞٝ پبیب٘ٝ ٞبی ػیٙبپؼی رشیبٖ ٔی یبثذ . ا٘ذُٕٓ ٘بٔیذٜ

ی خٛد رفت ٔی ؿٛ٘ذ احش تحشیىی پیذا ٔی وٙٙذ ٚ تشاٚایی ) ٔخال ٚسٚد ػذیٓ ( سا دس ثٔوی پیه ٞبی ٓلجی ٚلتی ثٝ ٌیش٘ذٜ ٞب

رٟت ٘بلٌجی ؿذٖ افضایؾ ٔی دٞذ ) دسٖٚ یبختٝ ٔخجت تش اص ثیشٖٚ آٖ ( ثٔوی ٞٓ ثبصداس٘ذٜ ا٘ذ ٚ تشاٚایی سا وبٞؾ ٔی دٞٙذ : 

 احش تحشیىی ٔٛرت افضایؾ احتٕبَ ؿّیه یبختٝ ، ٚ احش . ثٝ ایٗ تشتیتا ٘ؼجت ثٝ ثیشٖٚ آٖ ٔٙفی ٔی وٙٙذدسٖٚ یبختٝ ٌیش٘ذٜ س

 . ؿٛدثبصداس٘ذٌی ٔٛرت وبٞؾ آٖ ٔی

وٛتبٜ ؿذٖ ٔذت ُٕٓ پیه ٓلجی اص دٚ ساٜ حبكُ ٔی ؿٛد . دس ٔٛسد ثٔوی پیه ٞبی ٓلجی اص ساٜ ثبصٌیشی ٚ ثٝ كٛستی  تمشیجب 

ی ، فشآیٙذ رزة پیه ٞبی ٓلجی ٚتٛػي ٕٞبٖ پبیب٘ٝ فٛسی ٌٔٙمٝ ػیٙبپغ اص ٔبدٜ ؿیٕیبیی پبن ٔی ؿٛد . ٔملٛد اص ثبصٌیش

ٞبی ػیٙبپؼی سٞب وٙٙذٜ ی آٟ٘بػت . فشآیٙذ ثبصٌیشی ٔٛرت تٛلف ُٕٓ پیه ٓلجی ٚ تٛلف ػبخت آٖ تٛػي پبیب٘ٝ آوؼٛ٘ی ٔی 

٘ذٜ یب پیه ٚاسد ؿٛد . احش ػبیش پیه ٞبی ٓلجی سا فشآیٙذ تزضیٝ اص ثیٗ ٔی ثشد ، ثٝ ایٗ تشتیت وٝ آ٘ضیٓ ٞبی غـبی یبختٝ ی ٌیش

 ػبصد . َ ؿذٜ ٚ آٖ سا تزضیٝ ٚ ثی احش ٔیفُٔ ٚ ا٘فٔب

 پیک ػصجی 

ثٔوی پیه ٞب ثٝ ثیؾ اص یه ّ٘ٛ ِٔٛىَٛ ٌیش٘ذٜ ٔی چؼجٙذ ٚ چٙذ ّ٘ٛ تبحیش داس٘ذ . ثشای ٕ٘ٛ٘ٝ ثٔوی پیىٟب دس ربٞبیی اص 

 ّ٘ٛ ِٔٛىَٛ ٌیش٘ذٜ ثش ٔی خٛس٘ذ .  دػتٍبٜ ٓلجی ٘مؾ ثبص داس٘ذٜ ٚ دس ربٞبی دیٍشی ٘مؾ تحشیىی داس٘ذ صیشا دٚ

اػتیُ وِٛیٗ ثیـتش یه ٘ٛسٚ تشا٘ؼٕیتش تحشیىی اػت . ایٗ ا٘تمبَ دٞٙذٜ ٓلجی دس ٘بحیٝ ای اص پیؾ ٔغض ثٝ ٘بْ ٞیپٛ وبٔپ فشاٚاٖ 

سٚ٘ذ ٚ دس  ٚرٛد داسد ٚ دس حبفِٝ رذیذ ٘مؾ داسد . دس ثیٕبسی آِضایٕش ٘ٛسٖٚ ٞبی ػبص٘ذٜ اػتیُ وِٛیٗ دس پیؾ ٔغض اص ثیٗ ٔی

( دس ٕٞٝ ػیٙبپغ ٞبی  ٓوالت ٔخٌي ) ٓوالت اػىّتی ( آصاد ٔی ؿٛد ٚ ACHحبفِٝ رذیذ ٘مؾ داس٘ذ . اػتیُ وِٛیٗ )

ٓوالت سا ٔٙمجن ٔی وٙذ . ػٓ ثٛتشِیْٙٛ ثبٓج ٓذْ ؿّیه اػتیُ وِٛیٗ اص پبیب٘ٝ ٞب ٔی ؿٛد ٚ ثب فّذ  ٓوالت تٙفؼی ٔشي سا ثٝ 

ا٘ضیٓ تزضیٝ وٙٙذٜ اػتیُ وِٛیٗ ثبٓج ٕٞشاٜ ٔی آٚسد . ٌبصٞبی آلبة دس رًٙ ٞب ٚ ثشخی اص ػْٕٛ دفْ افبت یب اص ثیٗ ثشدٖ 

 افضایؾ غیش ًجیٔی اػتیُ وِٛیٗ دس ػیٙبپغ ٞب ٚ دس ٘تیزٝ اختالَ ٔی ؿٛ٘ذ . 
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ٚ وٕجٛد ؿذیذ آٖ دس ٔٙبًك دیٍشی  ی٘ ض ٕٔىٗ اػت ٔٛرت ثیٕبسی اػىیضٚفشدٚپبٔیٗ : ا٘جبؿت دٚپبٔیٗ دس ثشخی ٔٙبًك ٔغ

 ٔٛرت ِفٜٛ )پبسویٙؼٖٛ( ؿٛد . 

ٕٓذتب ٘ٛسٖٚ ٞبی ػبلٝ ٔغض آٖ سا ٔی ػبص٘ذ . داسٚٞبی ٔخذس اص لجیُ وٛوبئیٗ ٚ آٔفتبٔیٗ ُٕٓ ایٗ پیه سا اص وٙذ  ًَساپی ًفشیي :

ػبصی ثبصٌیشی آٖ ، ًٛال٘ی ٔی وٙٙذ . أب ِیتیْٛ ثٝ ثبصٌیشی ایٗ پیه ػشٓت ٔی دٞذ ٚ خّك ؿخق سا افؼشدٜ ٔی ػبصد . ٞش 

 غض ٔی ؿٛد ، ثب وبٞؾ یب افضایؾ ػٌح خّك استجبى داسد .داسٚیی وٝ ػجت وٓ یب صیبد ؿذٖ ایٗ پیه دس ٔ

ػشٚتٛ٘یٗ :اص خب٘ٛادٜ ٔٛ٘ٛآٔیٗ یٔٙی اص خب٘ٛادٜ ٘ٛساپی ٘فشیٗ ٚ دٚپبٔیٗ اػت . ِ٘یش ٘ٛساپی ٘فشیٗ ٘مؾ پش إٞیتی دس تِٙیٓ خّك 

صِٚٛفت ٚ پبوؼیُ ، اص ساٜ ػذ  ٚخٛ داسد . وٕجٛدؽ ثب احؼبع افؼشدٌی استجبى داسد . داسٚٞبی هذ افؼشدٌی اص لجیُ پشٚصان ،

وشدٖ ثبصٌیشی ػشٚتیٗ ، ٔیضاٖ آٖ سا دس ٔغض افضایؾ ٔی دٞٙذ . ػشٚتٛ٘یٗ دس تِٙیٓ خٛاة ٚ اؿتٟب ٘یض ٘مؾ فشاٚاٖ داس٘ذ ٚ 

 ثٙبثشایٗ ثشای دسٔبٖ رّٛ ) پشخٛسی ثیٕبسٌٖٛ ( ٘یض ثىبس ٔی سٚد . 

 د . ( احشی ؿجیٝ ٘ٛسٚتشا٘ؼٕیتش ػشٚتٛ٘یٗ داسLSDاَ اع دی ) 

داس٘ذٜ ی دػتٍبٜ ٓلجی ثٝ ؿٕبس ( یب اػیذ ٌبٔب آٔیٙٛ ثٛتیشیه : پیه ٓلجی ٕٓذٜ دیٍش ٚ یىی اص ٟٔٓ تشیٗ ثبص GABAٌبثب )

سٚد . داسٚیی ثٝ ٘بْ پیىشٚ تٛوؼیٗ اص ساٜ ػذ وشدٖ ٌیش٘ذٜ ٞبی ٌبثب ثبٓج تـٙذ ٔی ؿٛد . خبكیت آساْ ثخـی ثٔوی داسٚٞبی ٔی

 َٕٔٔٛ ثشای ثیٕبساٖ اهٌشاثی ثٝ ٘بْ ثٙضٚدیبصپیٗ ٞب ٔشثٛى ثٝ تؼٟیُ فٔبِیت ثبصداس٘ذٌی ٌبثبػت . 

جی ٔشوضی . حذالُ ػٝ ّ٘ٛ فشٓی ٌیش٘ذٜ ی ٌّٛتبٔبت ٔی ؿٙبػیٓ وٝ حشیىی ٚ فشاٚاٖ تشیٗ پیه دس دػتٍبٜ ٓلتٌّٛتبٔبت : پیه 

 -دی -ٔتیُ–ٌٕبٖ ٔی سٚد یىی اص آٟ٘ب دس یبدٌیشی ٚ حبفِٝ ٘مؾ داسد . ایٗ ٌیش٘ذٜ سا اص سٚی ٘بْ ٔبدٜ ؿیٕیبیی خبف ثٝ ٘بْ اٖ 

یذٜ ا٘ذ . ٘ٛسٖٚ ٞبی ٘بحیٝ ( ٘بNMDAٔ( وٝ ثشای ؿٙبػبیی آٖ ثٝ وبس ٔی سٚد ، ٌیش٘ذٜ اٖ اْ دی  ا )NMDAآػپبسات )

ٞیپٛوبٔپ ػشؿبس اص ٌیش٘ذٜ ٞبی اٖ اْ دی ا اػت ٚ ؿٛاٞذ فشاٚاٖ ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ ایٗ ٘بحیٝ دس تـىیُ خبًشات تبصٜ ٘مؾ 

 ٟٕٔی داسد . 

 

 ػبصهبى دػتگبُ ػصجی 

 ثخش ّبی دػتگبُ ػصجی

 دػتٍبٜ ٓلجی خٛد ثٝ دٚ لؼٕت ٕٓذٜ تمؼیٓ ٔی ؿٛد :

                                                      ٔغض-     aدػتٍبٜ ٓلجی ٔشوضی ؿبُٔ : -الف 

                                                 b- ٘خبّ ؿٛوی 

 

دٞٙذ ثٝ دٚ  دػتٍبٜ ٓلجی پیشأٛ٘ی : ٓلت ٞبی سا دس ثش ٔی ٌیشد وٝ ٔغض ٚ ٘خبّ ؿٛوی سا ثٝ ػبیش ا٘ذاْ ٞبی ثذٖ استجبى ٔی -ة

 ثخؾ صیش تمؼیٓ ٔی ؿٛد :

 a-  ) دػتٍبٜ تٙی ) ثشدٖ ٚ آٚسدٖ پیبْ ثٝ ٌیش٘ذٜ ٞبی حؼی 

b- ) ٞیزبٖ  -ٌٛاسؽ -هشثبٖ لّت -تٙفغ دػتٍبٜ خٛد ٔختبس ) پیٛ٘ذ ثب ا٘ذاْ ٞبی داخّی ٚ غذد 

دس دػتٍبٜ تٙی دٚ دػتٝ آلبة حؼی ٚ آلبة حشوتی ٚرٛد داسد . آلبة حؼی اًالٓبت ٔشثٛى ثٝ تحشیىبتی وٝ ثٝ پٛػت ، 

ٓوالت ٚ ٔفبكُ ٚاسد ٔی ؿٛد سا ثٝ دػتٍبٜ ٓلجی ٔشوضی ٔی ػبصد . آلبة حشوتی فشٔبٖ ٞبی دػتٍبٜ ٓلجی ٔشوضی سا ثٝ 

حشوت ٚ تٔبدَ آٖ ٔی ؿٛد . ٓلت ٞبی دػتٍبٜ خٛد ٔختبس ثٝ ا٘ذاْ ٞبی كٛست تىب٘ٝ ٞبی ٓلجی ثٝ ٓوالت ٔی ثشد ٚ ثبٓج 

هشثبٖ لّت ٚ ٌٛاسؽ سا تِٙیٓ ٔی وٙٙذ . دػتٍبٜ  –دسٚ٘ی ) احـبء ( ٔی سٚ٘ذ ٚ یب اص آٟ٘ب ثش ٔی ٌشد٘ذ ٚ فشآیٙذٞبی ِ٘یش تٙفغ 

 ٓلجی خٛد ٔختبس دس ٞیزبٖ ٞب ٘مؾ ٕٓذٜ ای ایفب ٔی وٙذ . 
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: پبػخی ػبدٜ ٔب٘ٙذ پشؽ صا٘ٛ دس ػٌح ٘خبّ ا٘زبْ ٔی یٍشد ثذٖٚ ایٙىٝ فشٔب٘ی اص ٔغض دسیبفت ؿٛد ِٚی  ا٘ٔىبع ) ثبصتبة ( ٔحشن

 ٔشاوض ثبالتش ٔغضی ٔی تٛا٘ٙذ آٖ سا تٔذیُ وٙٙذ. ػبدٜ تشیٗ ا٘ٔىبع تٛػي یه ٘ٛسٖٚ حؼی ٚ یه ٘ٛسٖٚ حشوتی كٛست ٔی ٌیشد . 

 ػبصهبى هغض :

ثشای ػبصٔبٖ ًشحی سا پیـٟٙبد ٔی وٙذ . وٝ دس آٖ ، ٔغض اص ػٝ الیٝ ٔتحذ إِشوض تـىیُ  ٔىّیٗ ثش اػبع وبسوشد ػبختبسٞبی ٔغض

 ٞؼتٝ ٔشوضی : تِٙیٓ وٙٙذٜ سفتبسٞبی اثتذایی -1ٔی ؿٛد : 

 ٔخ تِٙیٓ وٙٙذٜ فٔبِیت ٞبی ٓبِی ٞٛؽ -3ٞیزبٖ ٞب   ان دػتٍبٜ وٙبسی یب دػتٍبٜ اداس-2

 ثلُ اِٙخبّ  -دػتٍبٜ ؿجىٝ ایدس ایٗ تمؼیٓ ثٙذی ٞؼتٝ ٔشوضی ؿبُٔ ٔخچٝ ، تبالٔٛع ، ٞیپٛتبالٔٛع 

 اػت .  

 ٔخچٝ دس ثخؾ ٞؼتٝ ٔشوضی ، حغ تٔبدَ ٚ ٕٞبٍٞٙی ٔبٞیچٝ ٞب سا دس وٙتشَ داسد . 

 ٕٞچٖٛ رٔجٝ وّیذی اػت ثشای پیبْ ٞبیی وٝ اص ا٘ذاْ ٞبی حؼی ٔی آیٙذ .  تبالهَع :

ت ٚ ػبص ٚ ٌشٔبی وٝ دس صیش تبالٔٛع لشاس داسد . فٔبِیت غذد دسٖٚ سیض ٚ فشآیٙذٞبی حفَ حیبت اص لجیُ ػٛخ ّیپَتبالهَع :

 وٙذ . ثذٖ سا تِٙیٓ ٔی

 دػتٍبٜ وٙبسی ٔشثٛى ثٝ فٔبِیت ٞبی ٘یبصٞبی اػبػی ٚ ٞیزبٖ ٞبػت . 

لـش ٔخ ) یٔٙی الیٝ سٚیی وٝ یبختٝ ٞبی ٔخ سا ٔی پٛؿب٘ذ ( ٔشوض فٔبِیت ٞبی ٓبِی رٞٗ ، ٔحُ حجت احؼبع ٞب ، آغبص إٓبَ 

 اسادی ، تلٕیٓ ٌیشی ٚ تذٚیٗ ٘مـٝ اػت . 

 ّؼتِ هشکضی : 

ّٟٛ ٚ ٘یض سفتبسٞبی اثتذایی ت –ٌٓؼٝ  –ٞؼتٝ ٔشوضی وٝ ػبلٝ ٔغض ٘یض ٘بْ داسد . ٔشوض وٙتشَ سفتبسٞبی غیش اسادی اص لجیُ ػشفٝ 

تِٙیٓ دٔب ٚ سفتبس رٙؼی . دس ػبلٝ ٔغض  –٘ٛؿیذٖ  –خٛسدٖ  –خٛاثیذٖ  –اػتفشإ  –اػت وٝ اسادی ٞؼتٙذ ، اص لجیُ تٙفغ 

 ٕٞٝ ػبختبسٞبی ٔغض پؼیٗ ٚ ٔیبٖ ٔغض ٚ دٚ ػبختبس پیؾ ٔغض یٔٙی ٞیپٛتبالٔٛع ٚ تبالٔٛع لشاس داس٘ذ . 

ٝ وٕی لٌٛس ؿذٜ ٚ پیبص ٔغض تیشٜ ) ثلُ اِٙخبّ( ٘بٔیذٜ ٔی ؿٛد ٚ آٖ ػبختبسی اػت وٝ ثش تٙفغ ٚ ٘خبّ دس ٔحُ ٚسٚد ثٝ رٕزٕ

حبِت ایؼتبدٜ ِ٘بست داسد . دس ٕٞیٗ ٔحُ سؿتٝ ٞبی اكّی آلبثی وٝ اص ٘خبّ ٔی آیٙذ ثٝ تٔبدَ دس ثٔوی ثبصتبثٟبی حفَ 

ػٕت چپ ٔغض ثب ػٕت ساػت ثذٖ استجبى پیذا ٔی وٙذ  ًٛس هشثذسی دس ٔی آیٙذ ًٛسی وٝ ػٕت ساػت ٔغض ثب ػٕت چپ ثذٖ ٚ

 . 

فتبس حشوبت پشؿی ٘بٕٞبًٞٙ . ثش احش آػیت دیذٖ ٔخچٝ ؿخق ٌشٕٞبٍٞٙی حشوبت ثذٖ ػشٚ وبس داسد ٔخچٝ ٕٓذتب ثب :هخچِ

. ٔخچٝ دسٌیش٘ذسیضی ٚ اػتذالَ ٚ ثش٘بٔٝٞبی پیـب٘ی ٔغض داسد وٝ دس صثبٖ بًبت ٓلجی ٔؼتمیٓ ثیٗ ٔخچٝ ٚ ثخؾ. استجؿٛدٔی

 . وبسوشدٞبی ٓبِی رٞٗ ٘یض ٔٛحش اػتٓالٜٚ ثش ٘مـی وٝ دس ٕٞبٍٞٙی حشوبت ثذ٘ی داسد دس وٙتشَ ٚ ٕٞبٍٞٙی 

. ثخؾ ی حؼی سا ثٝ ٔخ ٞذایت ٔی وٙذ٘ذٜ، اًالٓبت ٚاسدٜ اص ا٘ذاْ ٞبی ٌیشص تبالٔٛع ثٝ كٛست ایؼتٍبٜ تمٛیتثخـی ا –تبالٔٛع

 دس وٙتشَ خٛاة ٚ ثیذاسی داسد .  دیٍشی اص تبالٔٛع ٘مؾ پش إٞیتی

 ّیپَتبالهَع :

، سفتبس رٙؼی ٚ تِٙیٓ فٔبِیت غذد دسٖٚ سیض ٚ حفَ تٔبدَ صیؼتی سا دس اختیبس داسد ٘ٛؿیذٖ –ٔشاوض ٞیپٛتبالٔٛع وٙتشَ خٛسدٖ 

٘یض ٞیپٛتبالٔٛع ٘مؾ  . تٔبدَ صیؼتی ٕٞبٖ ػٌح ثٟٙزبس وبسوشد رب٘ذاس ػبِٓ اػت . دس ٞیزبٖ ٞب ٚ پبػخ ثٝ ٔٛلٔیت ٞبی فـبس صا

پش إٞیتی داسد ٚ ٞیپٛتبالٔٛع احشاتی ثش غذٜ ٞیپٛفیض وٝ دسػت صیش آٖ لشاس ٌشفتٝ داسد ٚ اص ایٗ ساٜ دػتٍبٜ غذٜ ٞبی دسٖٚ سیض ٚ 

. إٞیت ایٗ ِ٘بست ٚ وٙتشَ ثٝ ٚیظٜ دس ٔٛاسدی اػت وٝ ثذٖ ثبیذ ٔزٕٛٓٝ ایی اص وٙذتشاٚؽ ٞٛسٖٔٛ ٞب سا اداسٜ ٔیدس ٘تیزٝ 

. ٞیپٛتبالٔٛع ثٝ خبًش تب ثب ٔٛلٔیت اهٌشاسی ٔمبثّٝ وٙذٕٞبٖ پبػخ رًٙ یب ٌشیض ( ی فیضیِٛٛطیبیی سا ثٝ وبس ا٘ذاصد ) فشآیٙذٞب

 . س سٚا٘ی ) اػتشع ( ٘بْ ٌشفتٝ اػت٘مؾ خبكی وٝ دس ثؼیذ ثذٖ ثشای ُٕٓ وشدٖ داسد ٔشوض فـب
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 ٔشوض ٌشػٍٙی دس ٞیپٛتبالٔٛع رب٘جی اػت. 

 reticular formationتشکیالت شجکِ ای 

 یب ثٟٛؽ ثٛدٖ آدٔی داسد .  arousalایٗ تـىیالت ٘مؾ پش إٞیتی دس ثش اٍ٘یختٍی 

اٌش هبیٔٝ ای دس دػتٍبٜ ؿجىٝ ای حیٛاٖ ثٝ ٚرٛد ثیبیذ حیٛاٖ اغّت ثٝ خٛاة ٕٓیك ٔی سٚد ٚ ثٝ حبِت اغٕبء دس ٔی آیذ . ٘بْ 

تٛسیٙٝ ای اػت . ٞٓ چٙیٗ ایٗ تـىیالت ٕٞب٘ٙذ یه كبفی ساٜ ثشخی اص پیبْ ٞب حؼی سا ػذ دیٍش تـىیالت ؿجىٝ ای ، تـىیالت 

 ٔی وٙذ ٚ فمي اربصٜ ٓجٛس ثشخی اص پیبْ ٞب سا ثٝ ػٕت لـش ٔغض ٔی دٞذ ثٝ ایٗ تشتیت تٛا٘بیی تٕشوض ا٘ؼبٖ صا سا افضایؾ ٔی دٞذ . 

 د. دػتٍبٜ ؿجىٝ ای ٘مؾ ٟٕٔی دس حبِت ثشاٍ٘یختٍی ٚ آٌبٞی داس

 دػتگبُ کٌبسی ) لیوجیک (

پیشأٖٛ ٞؼتٝ ٔشوضی ٔغض چٙذ ػبختبس ٞؼت وٝ ٔزٕٛٓب دػتٍبٜ وٙبسی ٘بْ داسد . ایٗ دػتٍبٜ سٚاثي ٔتمبثّی ثب ٞیپٛتبالٔٛع داسد 

دػتٍبٜ ٚ ثٝ ِ٘ش ٔی سػذ دس وٙبس ٞیپٛتبالٔٛع ٚ ػبلٝ ٔغض ، ِ٘بست ٞبیی ٘یض ثش سفتبسٞب ی غشیضی داؿتٝ ثبؿذ . دس رب٘ٛسا٘ی وٝ 

وٙبسی آٟ٘ب اثتذایی اػت ) ٔب٘ٙذ ٔبٞی ٞب ٚ خض٘ذٌبٖ ( تغزیٝ ٚ حّٕٝ ٚ ٌشیض اص خٌش ٚ رفتٍیشی ٚ ِ٘بیش آٖ ثٝ كٛست سفتبسٞبی 

لبِجی ا٘زبْ ٔی ٌیشد . أب دػتٍبٜ وٙبسی دس پؼتب٘ذاساٖ احتٕبال ثٔوی سفتبسٞبی غشیضی سا ثبص داسی ٔی وٙذ ٚ دس ٘تیزٝ رب٘ٛس ٔی 

ش تغییشات ٔحیي ، اٌ٘ٔبف پزیشتش ٚ ػبصٌبستش ثبؿذ . ثخـی اص دػتٍبٜ وٙبسی یٔٙی دْ اػت ) ٞیپٛوبٔپ( ٘مؾ ٚیظٜ ای تٛا٘ذ دس ثشاث

دس حبفِٝ داسد . ثشداؿتٗ آٖ یب آػیت ثٝ آٖ ، ٘مؾ حؼبػؾ سا دس رخیشٜ ػبصی سٚیذادٞبی تبصٜ دس لبِت خبًشات پبیذاس ٘ـبٖ ٔی 

ات لذیٕی هشٚسی ٘یؼت . دػتٍبٜ وٙبسی دس سفتبس ٞیزب٘ی ٘یض دػت ا٘ذسوبس٘ذ. ٔیٕٖٛ دٞذ . أب ایٗ ثخؾ ثشای ثبصیبثی خبًش

ٞبیی وٝ ثٝ ٔٙبًك اص دػتٍبٜ وٙبسی آ٘بٖ اػیت ٚاسد آٔذٜ ثٝ وٛچىتشیٗ تحشیه ، ٚاوٙؾ خـٓ آِٛد ٘ـبٖ ٔی دٞٙذ ٚ ایٗ حىبیت 

 . مؾ ثبص داس٘ذٜ داسداص آٖ داسد وٝ ٌٔٙمٝ ی آػیت دیذٜ ٘

 : ِرؼٓ پیٙٝ ای دٚ ٘یٓ وشٜ ٔخ سا ثٝ ٞٓ استجبى ٔی دٞذ .  ًکت 

 : ِدس ٕٓك ؿیبس رب٘جی لشاس داسد .  "ایٙؼٛال٘یض " تب خٛسدٌی داخّی ثضسٌی اص لـش ٔخ ثٝ ٘بْ ًکت 

 هخ

 ٞب داخُ ٔخ اص اوؼٟٛ٘بی ٔیّیٗ داس تـىیُ ؿذٜ اػت.   ٞبی ٓلجی ثذٖٚ ٔیّیٗ لـش ٔخ اص سؿتٝ

دیٍشی پیـشفت وشدٜ اػت الیٝ ی ثیشٚ٘ی آٖ لـش ٔخ داسد ٚ خبوؼتشی سً٘ اػت . ٞش یه اص دػتٍبٜ ٔخ آدٔی ثیؾ اص ٞش رب٘ٛس 

س بٞبی حؼی ، اًالٓبت سا ثٝ ٔٙبًك ٔٔیٙی اص لـش ٔخ ٔٙٔىغ ٔی وٙٙذ حشوبت ا٘ذاْ ٞبی ثذٖ ٚ پبػخ ٞبی حشوتی ، دس ٟٔ

لـش ٔخ  association areasتی ، ٔٙبًك استجبًیٔٙبًك دیٍشی اص لـش ٔخ ٞؼتٙذ . ثمیٝ لـش ٔخ وٝ ٘ٝ حؼی اػت ٘ٝ حشو

-ثیـتشیٗ ثخؾ لـش ٔخ سا تـىیُ ٔی ٞؼتٙذ ٚ ٔشثًٛٙذ ثٝ ػبیش رٙجٝ ٞبی سفتبس ٞٓ چٖٛ حبفِٝ ٚ تفىش ٚ صثبٖ ٔٙبًك استجبًی

 دٞٙذ . 

آٞیب٘ٝ ای  frontal٘خؼتیٗ تمؼیٓ ثٙذی اص ٔغض ٓجبستٙذ اص ٘یٕىشٜ ٞبی چپ ٚ ساػت . ٞش ٘یٓ وشٜ ثٝ چٟبس لٌٔٝ پیـب٘ی 

parietal  پغ ػشی ،occipital  ٌیزٍبٞی ٚtemporal  تمؼیٓ ٔی ؿٛد . لٌٔٝ پیـب٘ی ٚ لٌٔٝ آٞیب٘ٝ ای سا ؿیبس ٔشوضی

central fissure  اص ٞٓ رذا ٔی وٙذ . لٌٔٝ ای آٞیب٘ٝ ای دس ثبالی ٔغض ٚ پـت ؿیبس ٔشوضی ٚلٌٔٝ پغ ػشی دس پـت ٔغض لشاس

اص ػبیش لٌٔٝ ٞب رذا ٔی  lateral fissureا ؿیبس ٕٓیمی دس ثخؾ ٞبی رب٘جی ٔغض ثٝ ٘بْ ؿیبس رب٘جی داسد . لٌٔٝ ٌیزٍبٞی س

 وٙذ . 

 تٌی : –هٌطقِ اصلی حؼی 

دس لٌٔٝ آٞیب٘ٝ ای وٝ ثیٗ ؿیبس ٔشوضی ٚ ٌٔٙمٝ حشوتی اػت ، تحشیه ثشلی ٞش ٘مٌٝ ، دس ٘مٌٝ ای اص ػٕت ٔخبِف آٖ دس ثذٖ 

 –چٙب٘ىٝ ثخـی اص ثذٖ ثٝ حشوت دس آٔذٜ یب ِٕغ ؿذٜ اػت . ایٗ ٘بحیٝ سا ٌٔٙمٝ اكّی حؼی  تزشثٝ ی حؼی ایزبد ٔی وٙذ
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تٙی ) ٘بحیٝ احؼبع ثذٖ ( ٔی ٘بٔٙذ . ٌشٔب ، ػشٔب ، ِٕغ ، دسد ٚ حغ حشوت ثذٖ ٍٕٞی دس ایٗ ٘بحیٝ ٔٙٔىغ ٔی ؿٛ٘ذ . 

ٙی استجبى داس٘ذ ثٝ ػٕت ٔمبثُ ثذٖ ٔی سٚ٘ذ . ثٝ ت –ثیـتش سؿتٝ ٞبی ٓلجی ٔٛرٛد دس ٌزسٌبٜ ٞبیی وٝ ثب ٔٙبًك حشوتی حؼی 

 –ِ٘ش ٔی سػذ لبٓذٜ وّی ایٗ ثبؿذ وٝ ٞش ا٘ذاصٜ ثخؾ ٔٔیٙی اص ثذٖ حؼبع تش ٚ پشوبستش ثبؿذ ثخؾ ثضسٌتشی اص ٌٔٙمٝ حؼی 

 تٙی ٚ ٌٔٙمٝ حشوتی ثٝ آٖ اختلبف داسد . 

بًك دس ٞش دٚ ػٛی ٔغض ٚرٛد ٞبی حؼی اػت . ایٗ ٔٙثخؾ ٕٓذٜ ی لـش ٔخ دػت ا٘ذس وبس ایزبد حشوبت ٚ تحّیُ دسٖٚ دادٜ 

. وبسوشدٞبی دیٍشی فمي دس یه ػٛی ٔغض ربی داس٘ذ وٝ اص آٖ رّٕٝ ا٘ذ ٔٙبًك ثشٚوب ٚ ٚسیٙىٝ وٝ دس وبس تِٛیذ ٚ فٟٓ والْ داس٘ذ

( وٝ دس وبس تٌجیك ؿىُ دیذاسی وّٕٝ ثب ؿىُ ؿٙیذاسی آٖ اػت . ایٗ وبسوشدٞب فمي دس angular gyrusا٘ذ ٚ ؿىٙذ صاٚیٝ ای )

 . غض آدٔی ربی داس٘ذٔػٕت چپ 

خی اص ثشٌٔٙمٝ اكّی ثیٙبیی : پـت ٞش لٌٔٝ پغ ػشی ، اص ِحبٍ ثیٙبیی ٘بحیٝ پش إٞیتی ثٝ ٘بْ ٌٔٙمٝ اكّی ثیٙبیی ٚرٛد داسد . 

٘یٕىشٜ ی ساػت ٔی سٚ٘ذ ِٚی ثشخی اص آٟ٘ب ٘یض دس پیٛ٘ذٌبٞی ثٝ ٘بْ چّیپبی ثیٙبیی تمبًْ سؿتٝ ٞبی ٓلجی اص چـٓ ساػت ثٝ لـش 

چپ ٞٓ دیذٜ ٔی ؿٛد . سؿتٝ ٞبی ٓلجی ػٕت ساػت ٞش وشدٜ ٚ ثٝ ٘یٓ وشٜ ٔمبثُ ) چپ( ٔی سٚ٘ذ . ٕٞیٗ ٚهْ دس ٔٛسد چـٓ 

ٓ ثٝ ٘یٕىشٜ چپ ، ثٝ ٕٞیٗ ػجت آػیت ثٝ دٚ چـٓ ثٝ ٘یٓ وشٜ ساػت ٔغض ٔی سٚ٘ذ ٚ سؿتٝ ٞبی ٓلجی ػٕت چپ ٞش دٚ چـ

ٌٔٙمٝ ثیٙبیی ٞش ٘یٕىشٜ ) ٔخال ٘یىشٜ چپ( ٔٙزش ثٝ ٘بثیٙبیی دس ٔیذاٖ ٞبی اص ػٕت چپ ٞش دٚ چـٓ ٚ دس ٘تیزٝ ٘بثیٙبیی ثشای 

 ػٕت ساػت ٔحیي ٔی ؿٛد . 

 

 ی اصلی شٌَایی :هٌطقِ

س داسد ثٝ تحّیُ ٓالیٓ پیچیذٜ ی ؿٙیذاسی ٔی پشداصد . ایٗ ایٗ ٌٔٙمٝ وٝ دس ػٌح لٌٔٝ ٌیزٍبٞی ٚ وٙبسٜ ی ٞش ٘یٓ وشٜ لشا

ٌٔٙمٝ ثٝ ٚیظٜ ثب ؿىُ ٌیشی صٔب٘ی كٛت ٔخال دس ٌفتبس ، آدٔی ػشٚوبس داس٘ذ . ٞش دٚ ٌٛؽ دس ٞش دٚ ػٛی لـش ٔخ ، ٔٙبًك 

 ؿٙٛایی داس٘ذ أب استجبى ٞش یه ثب ٌٔٙمٝ ٔمبثّؾ ٘یشٚٔٙذ تش اػت . 

 هٌبطق تذاػی :

ٔٙبًمی اص لـش ٔخ وٝ ثٝ ًٛس ٔؼتمیٓ دس ٌیش فشآیٙذٞبی حؼی ٚ حشوتی ٘یؼت ٔٙبًك تذآی ٘بْ داسد . ثٝ ِ٘ش ٔی سػذ ٌٔٙمٝ 

ی تذآی پیـب٘ی ) رّٛی ٌٔٙمٝ حشوتی ( ٘مؾ پش إٞیتی دس فشآیٙذٞبی فىشی الصْ ثشای حُ ٔؼبِٝ داسد . آػیت لٌٔٝ پیـب٘ی 

 حُ ٔؼئّٝ ٞبیی ٔی ؿٛد وٝ ٔؼتّضْ پبػخ دسٍ٘یذٜ اػت . ٔیٕٖٛ ٞب ٔٙزش ثٝ اص دػت سفتٗ تٛاٖ 

ٔٙبًك استجبى خّفی دس رٛاس ٔٙبًك اكّی حؼی لشاس داس٘ذ ٚ ثٝ ِ٘ش ٔی سػذ ؿبُٔ ٘بحیٝ ٞبی وٛچىتشی ثبؿٙذ وٝ ٞش یه ثٝ 

ثٝ آٖ ػجت حغ ٔٔیٙی اختلبف دااسد . ثشای ٕ٘ٛ٘ٝ ، ثخؾ صیشیٗ لٌٔٝ ٌیزٍبٞی ثب ادسان دیذاسی ػشٚ وبس داسد ٚ آػیت 

وبػتی ٞبیی دس ثبصؿٙبػی ٚ تٕییض ؿىُ ٞب اص ٞٓ ٔی ؿٛد . آػیت ایٗ ٌٔٙمٝ ثش خالف آػیت ٔٙبًك اكّی ثیٙبیی لٌٔٝ پغ 

ػشی ، ٔٙزش ثٝ وبٞؾ دلت ثیٙبیی ٕ٘ی ؿٛد ، ثٝ ایٗ ٔٔٙب وٝ ؿخق  ؿىُ ٞب سا ٔی ثیٙذ أب اص ثبصؿٙبػی ؿىُ ٚ یب تـخیق آٖ 

 اص ؿىُ ٞبی دیٍش ٓبرض اػت. 
 

 : ِآػیت ثٝ ٌٔٙمٝ ثیٙبیی اِٚیٝ دس ِت پغ ػشی ثبٓج هٔف دس ثیٙبیی ٔی ؿٛد .  ًکت 

 : ِ٘ٛاحی استجبًی ٔٛرٛد دس ِت آٞیب٘ٝ ثٝ ٔىبٖ ؿٙبػی ٚ دسن فوبیی ٔشثٛى ٔی ؿٛ٘ذ .  ًکت 
 

 تصَیشّبی هغض صًذُ :

یچیذٜ ی ثؼیبس تبصٜ پثٝ دػت آٚسدٖ تلٛیشٞبی ٔـشٚح تش اص ٔغض ص٘ذٜ ی آدٔی ، فٖٙٛ رذیذ ٔجتٙی ثش سٚؽ ٞبی وبٔپیٛتشی ثشای 

( اػت دس ایٗ سٚؽ پشتٛ ثبسیىی اص اؿٔٝ ایىغ اص ٔغض ٍ٘بسی CTیب  CATاػت . یىی اص فٖٙٛ ٔغض ٍ٘بسی ٔحٛسی وبٔپیٛتشی )

ٜ ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔی ؿٛد . سٚؽ تبصٜ تش ٚ لٛی تش ، سٚؽ ٔغض ٍ٘بسی ثب تـذیذ ٔغٙبًیؼی ثیٕبس ٔی ٌزسا٘ٙذ ٚ ٔیضاٖ تـٔـْ ٌزس وشد

(MRI ْاػت . وٝ دس اٖ ثٝ وٕه ٔیذاٖ ٘یشٚٔٙذ ٔغٙبًیؼی ٚ وبٔپیٛتش ٚ أٛاد سادیٛیی ، تلٛیشی اص ٔغض تٟیٝ ٔی ؿٛد . سٚؽ ا )
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( اػت . اْ آس آی ٔی تٛا٘ذ ٚیظٌی ٞبی  CATٛتشی )آس آی دس تـخیق ثیٕبسی ٞبی ٔغض ٚ ٘خبّ دلیك تش اص ٔغض ٍ٘بسی وبٔپی

ؿبخق تلّت چٙذ ٌب٘ٝ )ٔبِتیپُ اػىّشٚص ( سا ٘ـبٖ دٞذ وٝ اص سٚؽ ػی تی اػىٗ ثش ٕ٘ی آیذ . ٞش چٙذ ایٗ دٚ سٚؽ اص رضئیبت 

ثش اػبع پیٍشدی  تـشیحی ٔغض تلٛیش ثشداسی ٔی وٙٙذ أب غبِجب ثش آٚسد ػٌح فٔبِیت ٓلجی ٘مبى ٔختّف ٔغض ٘یض الصْ ٔی آیذ .

( اثذاّ ؿذٜ وٝ ایٗ اًالٓبت سا ٘یض ثٝ دػت ٔی دٞذ . PETوبٔپیٛتشی ، سٚؿی ثٝ ٘بْ ٔغض ٍ٘بسی ٌؼیُ پٛصیتشٖٚ ) پی یی تی : 

ٔغض ثیٕبساٖ اػىیضٚفش٘یبیی ثب افشاد ٓبدی تفبٚت ٞبیی سا اص ِحبٍ ػٌح ػٛخت ٚ ػبص ثٔوی ٘مبى لـش ٔخ آؿىبس  PETٔمبیؼٝ ی 

 ػبختٝ اػت . 

ٔیؼش ؿذٜ اػت . ایٗ تفبٚت ٞبی فٔبِیت ٘یٕىشٜ ٞب ثٝ ٘ب لشیٍٙی  PETثشسػی تفبٚت ٞبی فٔبِیت ٓلجی دس دٚ ٘یٕىشٜ ٔغض ثب 

 ٞبی ٔغض ؿٟشت داسد . 

 

 ًبقشیٌگی هغض :

ك ثؼیبس ٘یٕىشٜ چپ تمشیجب ٕٞٛاسٜ ثضسٌتش اص ٘یٕىشٜ ساػت اػت . ٓالٜٚ ثش ایٗ دس ٘یٕىشٜ ساػت سؿتٝ ٞبی ٓلجی دساصی وٝ ٔٙبً

دٚس اص ٔغض سا ثٝ ٞٓ استجبى ٔی دٞذ فشاٚاٖ اػت ، حبَ آ٘ىٝ دس ٘یٕىشٜ چپ سؿتٝ ٞبی ثؼیبس وٛتبٜ تشی فشاٚاٖ اػت وٝ استجبًبت 

یه ٌٔٙمٝ ٔحذٚد ٔیؼش ٔی وٙٙذ . ٘بحیٝ ثشٚوب دس ٘یٕىشٜ چپ ثبالی ؿیبس رب٘جی ٚ دس ِت پیـب٘ی لشاس ٌشفتٝ  سثؼیبس صیبدی سا د

 اػت ٚ وبسوشد آٖ تِٛیذ ٌفتبس اػت . 

پُ ثشٚوب(( وـف ؿذ ، دس ٘یٓ وشٜ ساػت ٚرٛد ٘ذاسد . دٚ ٘یٕىشٜ ٔغض تٛػي ٘ٛاس ٓلجی پٟٙی ثٝ ٘بْ رؼٓ ایٗ ٘بحیٝ وٝ تٛػي  ))

پیٙٝ ای ثب یىذیٍش استجبى داس٘ذ . دس ثیٕبساٖ كشٓی وٝ تـٙذ یه ٘یٕىشٜ اص ًشیك رؼٓ پیٙٝ ثٝ ٘یٕىشٜ دیٍش ا٘تمبَ دادٜ ٔی ؿٛد 

شٜ ٞب سا اص یىذیٍش رذا ٔی وٙٙذ تب اص ٌؼتشؽ تـٙذ رٌّٛیشی ؿٛد . سارشاػپشی رشاحبٖ رؼٓ پیٙٝ ای سا اص ثیٗ ٔی ثش٘ذ ٚ ٘یٓ و

اِٚیٗ تحمیمبت سا دس ٔٛسد افشادی وٝ ٘یٕىشٜ ٞبی ٔزضا داس٘ذ ) دٚ پبسٜ ٔغض ( ا٘زبْ داد . ثب اص ثیٗ ثشدٖ رؼٓ پیٙٝ ای ادساوبت ٞش 

ضا داس٘ذ تٟٙب ٔی تٛا٘ٙذ اص چیضی كحجت وٙٙذ وٝ دس ٘یٓ وشٜ ٘یٕىشٜ ثٝ ٘یٕىشٜ دیٍش ٔٙتمُ ٕ٘ی ؿٛد . افشادی وٝ ٘یٕىشٜ ٞبی ٔز

 چپـبٖ ادسان وشدٜ ا٘ذ . 

٘یٕىشٜ چپ اداسٜ ی ٌفتبس ٚ ٘ٛؿتبس ٚ ٔحبػجبت سیبهی سا ثش ٟٓذٜ داسد . ٘یٕىشٜ چپ  کبسکشدّبی اختصبصی ًیوکشُ ّب :

 شاٚا٘ی ا٘زبْ دٞذ . فشٔب٘شٚای ٌٛیبیی آدٔی اػت . ایٗ ٘یٕىشٜ ٔی تٛا٘ذ وبسٞبی پیچیذٜ ٌٔٙمی ف

٘یىشٜ ساػت فمي صثبٖ ػبدٜ سا دس ٔی یبثذ ٚ تٛاٖ اكّی آٖ دس ثبص ػبخت فوبیی ٚ ادسان ًشح ٞبػت . دس ػبختٗ ًشح ٞبی 

ذػی ٚ تشػیٓ چٙذ ثٔذی ، ثش ٘یٕىشٜ چپ ثشتشی داسد ٚ دس تِٙیٓ ٔىٔت ٞبی سٍ٘ی ًٛسی وٝ ًشح پیچیذٜ ای حبكُ ؿٛد ، ٟٙٔ

شٜ چپ اػت . ؿٙبػبیی چٟشٜ ٞب ، رّٜٛ ٞبی ٞیزب٘ی چٟشٜ  ؿیت خي ٞب یب ٔحُ ٘مٌٝ ٚلتی ثٝ ٘یٓ وشٜ ثؼیبس وبسآتش اص ٘یٕى

 ساػت فشػتبدٜ ٔی ؿٛد ػشیٔتش اػت . 

 صثبى ٍ هغض 

 ٚاطٜ صثبٖ پشیـی ) آغبصی ( : ثٝ آٖ دػتٝ اختالالت ٌٛیبیی ) تىّٓ ( ٌفتٝ ٔی ؿٛد وٝ ثش احش آػیت ٔغضی ایزبد ؿٛد . 

مٝ ثشٚوب ٚالْ دس وٙبسٜ ی لٌٔٝ ی پیـب٘ی ٘یٕىشٜ چپ ثب ٘ٛٓی اختالَ ٌٛیبیی ثٝ ٘بْ صثبٖ پشؿی ثیب٘ی آػیت ثٝ ٌٔٙ

(expressive aphasiaاستجبى داسد . وؼب٘ی وٝ ٘بحیٝ ثشٚوبی آ٘بٖ آػیت دیذٜ ٕ٘ی تٛا٘ٙذ وّٕبت )  سا دسػت ادا وٙٙذ ٚ ثؼیبس

آٞؼتٝ ٚ پش صحٕت حشف ٔی ص٘ٙذ . اِجتٝ غبِجب ٔی تٛاٖ ٔملٛد آ٘بٖ سا فٟٕیذ أب دس ٌفتبسؿبٖ فمي وّٕبت وّیذی ٞؼت . ایٗ افشاد 

 دس فٟٓ چیضٞبیی وٝ ٔی ؿٙٛ٘ذ یب ٔی خٛا٘ٙذ ٔـىّی ٘ذاس٘ذ . 

. ایٗ ْ صثبٖ پشیـی دسیبفتی پیٛ٘ذ داسدٞی ثب اختالَ دیٍشی ثٝ ٘بآػیت ثٝ ٌٔٙمٝ ٚس٘یىٝ ٚالْ دس ٘یٕىشٜ چپ ِیىٗ دس لٌٔٝ ٌیزٍب

افشاد ٔٔٙبی وّٕبت سا دس ٕ٘ی یبثٙذ . وّٕبت سا ٔی ؿٙٛ٘ذ أب ٔٔٙبی آٖ ٞب سا دس ٕ٘ی یبثٙذ . ٔی تٛا٘ٙذ ص٘زیشٜ ای اص وّٕبت سا ثذٖٚ 

ثی ٔٔٙب اػت . ٚسیٙىٝ ثش اػبع تحّیُ ایٗ اختالَ ٞب اؿىبَ ادا وٙٙذ ، ِیىٗ دس وبسثشد وّٕٝ ٞب خٌب ٔی وٙٙذ ٚ ٌفتبسؿبٖ ٕٔٔٛال 

 –ایٗ اٍِٛ سا تىٕیُ وشدٜ ٚ ایٙه ثٝ اٍِٛی ٚسیٙىٝ  ،، اٍِٛیی ثشای تِٛیذ ٚ فٟٓ ٌفتبس اسائٝ داد . دس ػبِٟبی اخیش ٘ٛسٔبٖ ٌـٛیٙذ
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یٝ ای ؿىُ ٘ٛؿتبسی ٚاطٜ سا ثب سٔض ٌـٛیٙذ ؿٟشت داسد . دس ایٗ اٍِٛ ٌٔٙمٝ ی ثشٚوب سٔضٞبی آٚایی  سا رخیشٜ ٔی وٙذ ٚ ؿىٙذ صاٚ

. ٔٔٙبی ٚاطٜ فمي ٍٞٙبٔی ثبصیبثی ٔٔٙبی ٚاطٜ ٞب سا رخیشٜ ٕ٘ی وٙذ ؿٙیذاسی آٖ تٌجیك  ٔی دٞذ . ِیىٗ ٞیچ یه اص ایٗ دٚ ٌٔٙمٝ

سا تجییٗ ٔی ؿٛد وٝ سٔض ؿٙیذاسی آٖ دس ٌٔٙمٝ ٚس٘یىٝ فٔبَ ؿٛد . ایٗ اٍِٛ ثؼیبسی اص وبػتی ٞبی ٌٛیبیی ثیٕبساٖ صثبٖ پشیؾ 

ٔی وٙذ . دس آػیت ٔحذٚد ثٝ ٌٔٙمٝ ی ثشٚوب ، تِٛیذ ٌفتبس ٔختُ ٔی ؿٛد . آػیت ٌٔٙمٝ ٚس٘یىٝ ٔٛرت اختالَ دس ٕٞٝ رٙجٝ 

تٛا٘ذ ٘ٛؿتبسٞب سا ثخٛا٘ذ ٕی ؿخق ٘دیذٖ ؿىٙذ صاٚیٝ ای ، ٞبی فٟٓ صثبٖ ٔی ؿٛد . ایٗ اٍِٛ پیؾ ثیٙی ٔی وٙذ دس كٛست آػیت 

 ٚ حشف صدٖ ٔـىّی ٘ذاؿتٝ ثبؿذ .  ِٚی دس فٟٓ ٌفتبس دیٍشاٖ

 دػتگبُ ػصجی خَد هختبس ) خَدکبس ( :

دػتٍبٜ خٛد ٔختبس ، غذد دسٖٚ سیض ٚ ٔبٞیچٝ  ٞبی كبف ٚ اص رّٕٝ لّت ، ٓشٚق خٛ٘ی ٚ پٛؿؾ دسٚ٘ی ٔٔذٜ ٚ سٚدٜ سا اداسٜ ٔی 

 س رٟت ٔتوبد یىذیٍش ُٕٓ ٔی وٙٙذ . وٙذ . دػتٍبٜ ٓلجی خٛد ٔختبس داسای دٚ ثخؾ ػٕپبتیه ٚ پبساػٕبتیه اػت وٝ غبِجب د

دػتٍبٜ پبساػٕبتیه ٔشدٔه چـٓ سا تًٙ ٔی وٙذ ، تشؿح ثضاق سا ساٜ ٔی ا٘ذاصد ٚ هشثبٖ لّت سا وبٞؾ ٔی دٞذ ٚ ثخؾ 

 ػٕپبتیه دس ٕٞٝ ٔٛاسد احش ٚاسٚ٘ٝ داسد . حبِت ثٝ ٞٙزبس ثذٖ ) ثیٗ حذاوخش ثش اٍ٘یختٍی ٚ آسأؾ ٘جبتی ( ثب حفَ تٛاصٖ ثیٗ ایٗ

دٚ دػتٍبٜ ثشلشاس ٔی ؿٛد . ثخؾ ػٕپبتیه ثٝ كٛست ٚاحذی یىپبسچٝ ُٕٓ ٔی وٙذ : دس ثش اٍ٘یختٍی ٞیزب٘ی ثٝ ًٛس ٞٓ صٔبٖ 

هشثبٖ لّت سا افضایؾ ٔی دٞذ . ؿشیبٖ ٞبی ٔبٞیچٝ ٞبی ٔخٌي ٚ لّت سا ٌـبد ٔی وٙذ ، ؿشیبٖ ٞبی پٛػت ٚ ا٘ذاْ ٞبی 

. ٓالٜٚ ثش ایٗ ثب فٔبَ ػبصی ثشخی غذد دسٖٚ سیض ، تشؿح ٞٛسٖٔٛ ٞبی ػجت ثش  ٌٛاسؿی سا تًٙ ٔی ػبصد ٚ ػجت تٔشیك ٔی ؿٛد

 بتیه دس ٞش ٔٛلٔیت ثش ا٘ذاْ ٚاحذی احش ٔی ٌزاسد . پاٍ٘یختٍی ثیـتش سا ٔٛرت ٔی ؿٛد . ثخؾ پبساػٕ

تیه سا ٔی تٛاٖ ثخؾ اٌش ثخؾ ػٕپبتیه سا ثخؾ ٔؼّي ٚ غبِت دس فٔبِیت ٞبی پش ٞیزبٖ ٚ ثش اٍ٘یختٝ ثذا٘یٓ ، ثخؾ پبساػٕپب

ٔؼّي دس دٚسٜ آسٔیذٌی ثٝ ؿٕبس آٚسد . ایٗ ثخؾ دس ُٕٓ ٌٛاسؽ ٔـبسوت داسد ٚ ثٝ ًٛس وّی ػجت تذاْٚ وبسوشدٞبیی ٔی ؿٛد 

 وٝ رخبیش ثذٖ سا ٔحبفِت ٔی وٙذ . 

ثخؾ ػٕپبتیه ٚ پبساػٕپبتیه دس ثٔوی وبسوشدٞب ثب ٞٓ ُٕٓ ٔی وٙٙذ . ثخؾ ػٕپبتیه دس ٔٛاسد تشع ٚ ٞیزبٖ تؼّي داسد أب 

یىی اص ٘ـب٘ٝ ٞبی ٘ؼجتب سایذ پبساػٕپبتیه دس تشع ؿذیذ ، تخّیٝ ی غیش اسادی ٔخب٘ٝ یب سٚدٜ اػت . ُٕٓ وبُٔ رٙؼی دس ٘شٞب ، 

 ٚ ٞٓ دس پی آٖ ، ا٘ضاَ ) ػٕپبتیه ( اػت . ٞٓ ٔؼتّضْ ٘ٔٛر )پبساػٕپبتیه ( 

 دػتگبُ غذد دسٍى سیض :

احش ٌزاسی دػتٍبٜ غذد دسٖٚ سیض وٙذ تش اص دػتٍبٜ ٓلجی اػت . ایٗ دػتٍبٜ ثب ٞٛسٖٔٛ ٞبیی وٝ دس خٖٛ تشؿح ٔی وٙذ ثش ػَّٛ 

 ی دیٍش سا تغییشات ؿیٕیبیی دسٖٚ ثذٖ . ٞبی ٞذف تبحیش ٔی ٌزاسد . ثشخی اص غذد دسٖٚ سیض سا دػتٍبٜ ٓلجی فٔبَ ٔی ػبصد ٚ ثشخ

 غذُ ّیپَفیض : 

یىی اص ٟٔٓ تشیٗ غذد دسٖٚ سیض ٚ دسػت دس صیش ٞیپٛتبالٔٛع لشاس داسد . ثٝ ایٗ خبًش وٝ غذٜ ٞیپٛفیض ثیـتشیٗ تٔذاد ٞٛسٖٔٛ سا 

 یب غذٜ ػٌّبٖ ٔی ػبصد ٚ ثش تشؿح غذد دسٖٚ سیض دیٍش وٙتشَ داسد )) غذٜ سٞجش 

اػت . ٞٛسٖٔٛ سؿذ یىی اص ٞٛسٖٔٛ ٞبی ٞیپٛفیض اػت وٝ دس تِٙیٓ سؿذ ٘مؾ داسد . وٕجٛد ؿذیذ ایٗ ٞٛسٖٔٛ  (( ٘بْ ٌشفتٝ

 . یبدٜ اص حذ آٖ ػجت غَٛ پیىشی اػتٔٛرت وٛتٍِٛی ٚ تشؿح ص

غذد رٙؼی ٚ الیٝ ٞبی ثیشٚ٘ی غذٜ فٛق  –ٞٛسٖٔٛ ٞبی دیٍش ٞیپٛفیض ٔؼئَٛ ساٜ ا٘ذاصی ػبیش غذد دسٖٚ سیض اص لجیُ تیشٚئیذ 

 وّیٛی ٞؼتٙذ. 

ش سفتبس ٓـمجبصی ، رفت ٌیشی ٚ تِٛیذ ٔخُ دس ثؼیبسی اص حیٛاٖ ٞب ٔجتٙی ثش وٙؾ ٔتمبثُ پیچیذٜ ی ثیٗ دػتٍبٜ ٓلجی ٚ تبحی

 . غذٜ ی ٞیپٛفیض ثش غذد رٙؼی اػت

ی ثیٗ دػتٍبٜ ٓلجی ٚ دػتٍبٜ غذد دسٖٚ سیض اػت . دس  ساثٌٝ ی ثیٗ ٞیپٛفیض ٚ ٞیپٛتبالٔٛع ٘ـبٍ٘ش وٙؾ ٞبی ٔتمبثُ پیچیذٜ

( تشؿح ٔی وٙٙذ CRFپبػخ ثٝ فـبس سٚا٘ی ، ٘ٛسٖٚ ٞبی خبكی دس ٞیپٛتبالٔٛع ٔبدٜ ی ثٝ ٘بْ ٓبُٔ سٞب ػبصی وٛسیتىٛتشٚپیٗ )
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ٚاسد آٖ ٔی ؿٛد ٚ تشؿح  وٝ ثٝ ٞیپٛفیض ٔی سٚد . ٞیپٛفیض دسػت صیش تبالٔٛع لشاس داسد ٚ ایٗ ٔبدٜ اص ساٜ ػبختبس ٔزشا ٔب٘ٙذی

( سا ساٜ ٔی ا٘ذاصد ٕٞبٖ ٞٛسٖٔٛ ٕٓذٜ ؿشایي اهٌشاسی ایٗ ٞٛسٖٔٛ ٘یض اص ساٜ رشیبٖ ACTHیه )فٞٛسٖٔٛ آدسیٙٛ وٛسیتىٛتشٚٔ

خٖٛ ثٝ غذٜ فٛق وّیٛی ٚ ا٘ذاْ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ دیٍش ٔی سٚد ٚ ػجت تشؿح ػی ّ٘ٛ ٞٛسٖٔٛ ٔی ؿٛد وٝ ٞش یه دس اٌ٘جبق ثذٖ ثب 

 شاسی ٘مـی داس٘ذ . ٔٛلٔیت اهٌ

غذٜ ٞبی فٛق وّیٛی دس خّك ٚ ػٌح ا٘شطی ٚ تٛاٖ ٔمبثّٝ ثب فـبس سٚا٘ی ٘مؾ پش إٞیتی داسد  .ٞؼتٝ دسٚ٘ی آٖ اپی ٘فشیٗ ٚ ٘ٛس 

اپی ٘فشیٗ ) آدس٘بِیٗ ٚ ٘ٛس آدس٘بِیٗ ( تشؿح ٔیىٙذ . اپی ٘فشیٗ ثٝ ؿیٜٛ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ غبِجب ثٝ ٕٞشاٞی ثخؾ ػٕپبتیه دػتٍبٜ 

ی خٛد ٔختبس ، رب٘ذاس سا ثشای فٛسیتٟب آٔبدٜ ٔی ػبصد . ٘ٛس اپی ٘فشیٗ ٞٓ رب٘ذاس سا ثشای ُٕٓ دس اهٌشاسٞب آٔبدٜ ٔی ػبصد . ٓلج

ٚلتی ایٗ ٔبدٜ اص ساٜ رشیبٖ خٖٛ ثٝ ٞیپٛفیض ٔی سػذ آٖ سا ثٝ تشؿح ٞٛسٖٔٛ احش ٌزاس ثش لـش خبسری غذٜ ٞبی فٛق وّیٛی ٚا ٔی 

 .ْ ثشای ٚاوٙؾ ػشیْ ثذٖ فشاٞٓ آیذٝ ٘ٛثٝ خٛد وجذ سا ثٝ افضٚدٖ ػٌح لٙذ خٖٛ ثش ٔی اٍ٘یضد تب ا٘شطی الصداسد . ایٗ ٞٛسٖٔٛ دْٚ ث

 

 تبثیشات ٍساثت ثش سفتبس :

سؿتٝ ٚساحت ؿٙبػی سفتبس چٍٍٛ٘ی ثٝ اسث سػیذٖ ٚیظٌی ٞبی سفتبسی ٚ سٚا٘ی ٔب٘ٙذ تٛا٘بیی رٞٙی ، خّك ٚ خٛ ٚ پبیذاسی ٞیزب٘ی 

 سا ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔی دٞذ . ایٗ سؿتٝ تشویجی اص ٚساحت ؿٙبػی ) ّٓٓ ط٘تیه ( ٚ سٚاٖ ؿٙبػی اػت . 

 ّب ّب ٍ طىکشٍهَصٍم

وشٚٔٛصْٚ  46ا٘تمبَ ٚاحذٞبی ٚساحتی ) طٖ ٞب ( اص ٚاِذیٗ ثٝ فشص٘ذاٖ ٞؼتٙذ . تمشیجب تٕبْ ػَّٛ ٞبی ثذٖ وشٚٔٛصْٚ ٞب ٓبُٔ اكّی 

 (ٓذد 46ٞب سا ثٝ ٚرٛد ٔی آٚس٘ذ ) رفت وشٚٔٛصْٚ 23وشٚٔٛصْٚ تخٕه ٔبدس دس ٍٞٙبْ ِمبح  23وشٚٔٛصْٚ اػپشْ پذس ٚ  23داس٘ذ . 

طٖ ٞب ٔب٘ٙذ وشٚٔٛصْٚ ٞب رفت ٞؼتٙذ . طٖ ٞب ٚاحذٞبی ٚساحتی ا٘ذ . طٖ لؼٕتی اص . ٚرٛد داسد ثیؾ اص ٞضاس طٖ دس ٞش وشٚٔٛصْٚ

ؿجیٝ ٘شدثبٖ تبة خٛسدٜ یب ٔبسپیچ دٚ سؿتٝ ای اػت . ٞش  DNA(  اػت . ِٔٛىَٛ DNAِٔٛىَٛ دصٚوؼی سیجٛ ٘ٛوّئیه اػیذ ) 

( ، G( ، ٌٛآ٘یٗ )Aتبة خٛسدٜ اص چٟبس ثبص آد٘یٗ )( ٚ پّٝ ٞبی ٘شدثبٖ P( ٚ فؼفبت ) Sسؿتٝ ِٔٛىَٛ اص سدیف ٞبی ٔتٙبٚة لٙذ ) 

( تـىیُ ؿذٜ اػت . دٚ سؿتٝ ای ثٛدٖ ایٗ ٔبسپیچ ٚ ٔحذٚدیت آسایؾ رفتی ثبصٞب أىبٖ ٔی دٞذ دی C( ٚ ػیتٛصیٗ )Tٕیٗ ) تی

 سٔض ٚساحتی سا ثٝ ٚرٛد ٔی آٚس٘ذ .  DNAاٖ ا خٛدؽ تىخیش یبثذ . تشتیت لشاس ٌشفتٗ ایٗ ثبصٞب دس سؿتٝ 

 ّبی ثبسص ٍ ًْفتِ : طى

طٖ ٞب یب غبِت یب ٔغّٛة ٞؼتٙذ . اٌش دٚ طٖ یب یىی اص طٖ ٞبی یه رفت طٖ غبِت ثبؿٙذ كفت غبِت ثشٚص ٔی وٙذ ِٚی اٌش ٞش دٚ 

 طٖ ٔغّٛة ثبؿٙذ كفت ٔغّٛة ٘ـبٖ دادٜ خٛاٞذ ؿذ . 

غّٛة ثٝ اسث ٔی سػٙذ . ثیٕبسی ٕٞٛ فیّی كفبتی ٞؼتٙذ وٝ تٛػي طٖ ٞبی ٔ –ٔؼْٕٛ ؿذٖ ثب پیچه ػٕی  –صاِی  –ًبػی 

( تٛػي یه طٖ غبِت ثٝ ٚرٛد ٔی آیذ . دس ایٗ ثیٕبس اص ػی تب چُٟ ػبٍِی ثٝ ثٔذ ػَّٛ ٞبی ٔغض دچبس تجبٞی HDٞب٘تیٍتٖٛ )

 ػبَ دٚاْ پیذا ٕ٘ی وٙذ .  15تب  10ٔی ؿٛ٘ذ ٚ كحجت وشدٖ ، حبفِٝ ٚ وٙتشَ ثش حشوبت ٔختُ ٔی ؿٛد ٚ ص٘ذٌی فشد ثیؾ اص 

( تٛػي یه رفت طٖ ٔغّٛة ثٝ ٚرٛد ٔی آیذ . دس ایٗ ثیٕبسی آ٘ضیٓ تزضیٝ وٙٙذٜ اػیذ آٔیٙٝ ی PKUفٙیُ وتٛ٘ٛسی ) ثیٕبسی

فٙیُ آال٘یٗ ػبختٝ ٕ٘ی ؿٛد ٚ ایٗ اػیذ آٔیٙٝ وٝ دس ؿیش ٚرٛد داسد دس ثذٖ ٔی ٔب٘ذ ٚ چٖٛ ػٕی اػت ثٝ دػتٍبٜ ٓلجی آػیت 

 صاد اػت . ٔی سػب٘ذ . دسٔبٖ ایٗ ثیٕبسی دادٖ ؿیش ثذٖٚ فٙیُ آال٘یٗ ثٝ ٘ٛ
 

 : ِثیـتش كفبت ٚ ٚیظٌی ٞبی ا٘ؼبٖ اص ٞٓ وبسی ٔـتشن چٙذیٗ طٖ ثٝ ٚرٛد ٔی آیذ ٚ تٟٙب یه رفت طٖ دس آٟ٘ب  ًکت

 دخبِت ٘ذاس٘ذ . 
 

 طى ّبی ٍاثؼتِ ثِ جٌؼیت :

َٛ ٘بٔیذٜ ٔی ؿٛ٘ذ . ٞش ػّ XYٚ دس ٔشداٖ  XXا٘ؼبٖ وشٚٔٛصْٚ ٞبی رٙؼی ٞؼتٙذ وٝ دس ص٘بٖ  23وشٚٔٛصْٚ ٞبی رفت 

ا٘ذ ِٚی ػِّٟٛبی اػپشْ ثٔوی داسای  Xػَّٛ ٞبی تخٕه ٍٕٞی داسای وشٚٔٛصْٚ وشٚٔٛصْٚ داس٘ذ .  23اػپشْ ٚ تخٕه تٟٙب 
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ا٘ذ ثٙبثشایٗ دس ِحِٝ ِمبح ػَّٛ اػپشْ رٙؼیت وٛدن سا ٔـخق ٔی وٙذ . طٖ ٞبیی وٝ دس  Yٚ ثٔوی وشٚٔٛصْٚ  Xوشٚٔٛصْٚ 

 ثؼتٝ ثٝ رٙغ ٘بٔیذٜ ٔی ؿٛ٘ذ . وشٚٔٛصْٚ ٞبی رٙؼی ٚرٛد داس٘ذ طٖ ٞبی ٚا

لشاس داسد ٚ دس ٔشداٖ ثیـتش ثشٚص ٔی وٙذ صیشا  Xطٖ وٛسٍ٘ی یه طٖ ٚاثؼتٝ ثٝ رٙغ ٚ ٔغّٛة اػت . ایٗ طٖ سٚی وشٚٔٛصْٚ 

 . ذٟب ثبیذ داسای طٖ ٔغّٛة ثبؿٙآ٘ Xٔشداٖ طٖ غبِجی ٘ذاسد وٝ احش آٖ سا ٟٔبس ٕ٘بیذ . ِٚی دس ص٘بٖ ٞش دٚ وشٚٔٛصْٚ  Yوشٚٔٛصْٚ 

 س :بثشسػی ًقش ٍساثت ثش سفت

خلیلٝ ٞبیی سا طٖ ٚاحذی سلٓ ٔی ص٘ذ ِیىٗ ثیـتش خلیلٝ ٞبی آدٔی ٔحلَٛ ٔـتشن چٙذیٗ طٖ اػت . ایٗ لجیُ خلٛكیبت 

 سا چٙذ ط٘ی ٔی ٘بٔیٓ . 

كفت ٔٔیٙی دس یىی اص سٚؽ ٞبی ثشسػی اسحی ثٛدٖ كفبت دس حیٛا٘بت تخٓ وـی ا٘تخبثی اػت . دس ایٗ سٚؽ ، حیٛا٘بتی سا وٝ 

هٔیف اػت ثب ٞٓ سٚؽ تخٓ وـی سا ثشای ثشسػی ٘مؾ  آٟ٘بآٖ ٞب لٛی اػت ثب ٞٓ رفت ٔی وٙٙذ ٚ آٟ٘بیی وٝ كفت ٔٔیٙی دس

ٚساحت دس ؿٕبسی اص ٚیظٌی ٞبی سفتبسی ثٝ وبس ٔی ثش٘ذ . اٌش كفتی تحت تبحیش ٚساحت ثبؿذ ثبیذ ثتٛاٖ اص ساٜ تخٓ وـی آٖ سا تغییش 

 . اػبػب تبثْ ٓٛأُ ٔحیٌی ٔی دا٘ٙذوـی ٘تٛا٘ذ كفتی سا تغییش دٞذ . چٙیٗ كفتی سا داد . ٞش ٌبٜ تخٓ 

 ثشسػی دٍ قلَّب ) ّن صاداى ( :

دٚ لّٛٞبیی وٝ اص دٚ تخٕه ٔختّف ٞؼتٙذ ، دٚ لّٛٞبی دٚ تخٕىی یب غیش ٞٓ ػبٖ ٔی ٘بٔٙذ وٝ ؿجبٞت اسحی آ٘بٖ فشلی ثب 

 . وٙذٚ خٛاٞش ٓبدی ٕ٘یؿجبٞت ثشادس 

ٛٞبیی وٝ اص یه تخٕه ِمبح یبفتٝ ثٝ ٚرٛد ٔی آیٙذ ، دٚ لّٛٞبی ته تخٕىی یب ٕٞؼبٖ ٔی ٘بٔٙذ وٝ اص ِ٘ش ٚساحتی وبٔال دٚ لّ

 ؿجیٝ ٞٓ ٞؼتٙذ . 

 ٚ دٚ تخٕىی دس ثشسػی احشات ٓٛأُ ٚساحتی ٚ ٔحیٌی دس سفتبس ا٘ؼبٖ ٔفیذ اػت .  ٔمبیؼٝ دٚ لّٛ ٞبی ته تخٕىی 

ی ٞبی ا٘ؼبٖ تبحیش داس٘ذ . ٚساحت یب طٖ ٞب اػتٔذاد ثبِمٜٛ ی آدٔی سا دس یه ٚیظٌی خبف تٔییٗ ٔی ٚساحت ٚ ٔحیي ثش سفتبس ٚ ٚیظٌ

 .اػتٔذاد ٞب سا ٔحیي تٔیٗ ٔی وٙذ وٙٙذ ِٚی ثٝ فُٔ دس آٚسدٖ ٚ یب دس ٘یبٚسدٖ ایٗ

 : ِچٌذ ًکت 

 ٞؼتٝ ٞبی لبٓذٜ ای ٔغض دس فٔبِیت حشوتی ٘مؾ داس٘ذ .  -

 اص دس سفتبس ٞیزب٘ی ٚ اٍ٘یضؿی اػت .یذتبحیش آ٘ضیٓ ٔٛ٘ٛ آٔیٗ اوؼ -

 ٞذف اكّی ػیؼتٓ خٛد ٔختبس ثذٖ ، ایزبد یه ٔحیي پبیب ٚ حبثت دس دسٖٚ ثذٖ اػت .  -

 اػتیُ وِٛیٗ ٔؼئَٛ ا٘مجبم ٔبٞیچٝ ای ٚ ثیٕبسی آِضایٕش اػت . -

 ٞیپٛوبٔپ ٘مؾ ٚیظٜ ای دس حبفِٝ ٚ ػٟٕی دس سفتبس ٞیزب٘ی داسد . -

 (95اسشذ قلوذاد هی شَد؟) ی صیش دلیل ثش ثیوبسی آلضایوشکبّش کذاهیک اصپبکْبهی ػصج

 دٚثبٔیٗ  -ة ػش وٛ٘یٗ -اِف

 اػیذ ٌبٔب آٔیٙٛ ثٛتیشیه  -د اػتیُ وِٛیٗ -د

 پبػخ گضیٌِ ج اػت.

 (  93اسشذ اّویتی دس فشایٌذّبی فکشی ثشای حل هؼئلِ داسد؟ )  کذام ثخش هغض ًقش پش

 پیـب٘ی  ٌٔٙمٝ تذآی -ة ٌٔٙمٝ استجبًی خّفی -اِف

 ٌٔٙمٝ آٔیب٘ٝ  -د ٌٔٙمٝ ٌیزٍبٞی -د

 پبػخ گضیٌِ ة اػت.
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استجبطی یب ًَسٍى حشکتی هی کذام دػتِ اص ًَسٍى ّب ، پیبم ّبی ػصجی سا اص ًَسٍى ّبی حؼی ثِ ًَسٍى ّبی -1

 ؟فشػتذ

 ٔٛاسد اِف ٚ ة -د    ٘ٛسٖٚ ٔیب٘زی  -٘ٛسٖٚ حشوتی      د -٘ٛسٖٚ حؼی        ة-اِف

 ًَسٍى ّبی استجبطی دس کذام قؼوت ثذى ٍجَد داسد ؟-2

 ٞش ػٝ ٔٛسد -چـٓ        د-٘خبّ          د -ٔغض          ة-اِف

 ًؼجت ػلَلْبی گلیبل ثِ ػلَل ػصجی ثِ چِ صَست اػت ؟-3

 تٔذاد ػَّٛ ٞبی ٓلجی اص ػَّٛ ٞبی ٌّیبَ ثیـتش اػت . -اِف

 یبَ اص ػَّٛ ٞبی ٓلجی ثیـتش اػت .تٔذاد ػَّٛ ٞبی ٌّ-ة

 ػِّٟٛبی ٓلجی ٚ ػِّٟٛبی ٌّیبَ ثٝ یه ا٘ذاصٜ دس ٔغض ٚرٛد داس٘ذ .-د

 ٞیچ وذاْ -د

 کذام یک اص هَاسد صیش اص ٍظبیف ػلَل ّبی گلیبل ًیؼت ؟-4

 دفْ ٔٛاد صائذ اص ٔحًٛٝ ػَّٛ ٞب -تبٔیٗ ٔٛاد غزایی ثشای ٘ٛسٖٚ ٞب          ة-اِف

 تِٛیذ غالف ٔیّیٗ -اص تىب٘ٝ ٞبی ٓلجی             دا٘تمبَ ثشخی -د

 پبػخی ػبدُ دس کذام قؼوت ػیؼتن ػصجی صَست هی گیشد ؟ –اًؼکبع هحشک -5

 دػتٍبٜ وٙبسی-تبالٔٛع      د-ٞیپٛتبالٔٛػی      د -٘خبّ ؿٛوی       ة -اِف

 ًذ ؟کذام یک اص ػبختبس ّبی هغضی صیش دس ّیجبًبت ًقش اػبػی سا ثش ػْذُ داس-6

 ٔغض ٔیب٘ی  -تبالٔٛع       د-دػتٍبٜ وٙبسی     د -دػتٍبٜ ؿجىٝ ای      ة -اِف

 ( تَػط کذام ػبهل ایجبد هی شَد ؟HDثیوبسی ّبًتیگتَى )-7

 یه رفت طٖ ٔغّٛة -یه طٖ غبِت     د -یه طٖ ٔغّٛة     د -یه رفت طٖ غبِت      ة -اِف

 هٌطقِ اصلی شٌَایی دس کذام قؼوت اص هغض ٍاقغ شذُ اػت ؟  -8

 لؼٕت پیـب٘ی ٔغض -ػٌح لٌٔٝ ٌیزٍبٞی     د-ِت آٞیب٘ٝ ای      د -ِت پغ ػشی      ة -اِف

 ثیوبسی آلضایوش دس اثش کبّش ػبخت کذام هبدُ دس هغض ایجبد هی شَد ؟-9

 ٘ٛساپی ٘فشیٗ  -د    ٌّٛتبٔبت  -دٚپبٔیٗ      د -اػتیُ وِٛیٗ      ة -اِف

 ًی هی شَد ؟فشٍضاًجبشت کذام پیک ػصجی دس ثشخی هٌبطق هغض هَجت ثیوبسی اػکی -11

 ػشٚتٛ٘یٗ -دٚپبٔیٗ      د-٘ٛساپی ٘فشیٗ    د-اػتیُ وِٛیٗ     ة-اِف

 کذام قؼوت هغض ، تٌفغ ٍ ثشخی ثبصتبة ّبی حفظ حبلت ایؼتبدُ سا اداسُ هی کٌذ ؟-11

 ٌضیٙٝ اِف ٚ ة -تبالٔٛع     د -ثلُ اِٙخبّ      د -ة      پیبص ٔغض تیشٜ -اِف

 کذام قؼوت هغض ، دس کٌتشل ثش اًگیختگی ٍ تَاى توشکض تَجِ ثش هحشک هؼیي ًقش داسد ؟-12

 ثلُ اِٙخبّ  -تـىیالت ؿجىیٝ ای     د -تبالٔٛع      د -لـش ٔخ       ة -اِف

 ض اػت ؟جبیگبُ هٌطقِ اصلی ثیٌبیی دس کذام قؼوت هغ -13

 پـت لٌٔٝ آٞیب٘ٝ  -رّٛ لٌٔٝ آٞیب٘ٝ  د -پـت ٞش لٌٔٝ پغ ػشی   د -رّٛ ٞش لٌٔٝ ای پغ ػشی     ة -اِف

 کذام قؼوت اص دػتگبُ ػصجی دس تَلیذ گفتبس ًقش داسد ؟ -14

 آفبصی -ؿىٙذ صاٚیٝ ای    د -ٌٔٙمٝ ٚسیٙىٝ     د -ٌٔٙمٝ ثشٚ وب      ة -اِف
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 گَیبیی ) تکلن ( کِ ثش اثش آػیت هغضی ایجبد هی شَد ، چِ هی گَیٌذ ؟ ثِ اى دػتِ اص اختالالت -15

 ٔٛاسد اِف ٚ ة -ادسان پشیـی چٟشٜ    د -آفبصی     د -صثبٖ پشیـی     ة -اِف

 دس اثش آػیت ثِ کذام قؼوت هغض فشد کلوبت سا هی شٌَد ٍلی هؼٌبی کلوبت سا دس ًوی یبثذ ؟ -16

 ٞیچ وذاْ -ؿىٙذ صاٚیٝ ای     د -ٚسیٙىٝ     د ٌٔٙمٝ -ٌٔٙمٝ ثشٚوب      ة -اِف

 دس ػول کبهل جٌؼی دس ًشّب ، ًؼَر ٍ دس پی آى اًضال د سکذام قؼوت دػتگبُ ػصجی صَست هی گیشد ؟ -17

 پبساػٕپبتیه –ػٕپبتیه  -ػٕپبتیه                 ة –پبساػٕپبتیه  -اِف

 دٚپبٔیٗ  –ػشٚتٛ٘یٗ  -ػشٚتٛ٘یٗ                        د –دٚپبٔیٗ -د

 کذام ثیوبسی جضء اختالالت ٍاثؼتِ ثِ جٌؼیت اػت ؟ -18

 ٕٞٛوشاػی  -ٞب٘تیٍتٖٛ      د -سً٘ وٛسی      د -فٙیُ وتٛ٘ٛسی      ة -اِف

 کذام قؼوت هغض ، ًقش ٍیظُ ای دس حبفظِ ٍ ػْوی دس سفتبس ّیجبًی داسد ؟ -19

 ثلُ اِٙخبّ -ٞیپٛوبٔپ     د -ٞیپٛتبالٔٛع     د -الٔٛع     ةتب -اِف

هبّیچِ  –سّب شذى کذام ًَسٍتشاًؼویتش دس ػیٌبپغ ّبی ػصت  ػن ثَتَلیٌیَم دس هَاد غزایی ثشکٌؼشٍ شذُ اص –21

 رٌّٛیشی ٔی وٙذ ٚ ثب فّذ ٔبٞیچٝ ٞبی تٙفؼی ، ؿخق سا اص پب دس ٔی آٚسد ؟ ای

 ٘ٛساپی ٘فشیٗ  -دٚپبٔیٗ      د -تیُ وِٛیٗ      داػ -ػشٚتٛ٘یٗ      ة -اِف

 کذاهیک اص تغییشات صیش ًتیجِ فؼبلیت دػتگبُ ػوپبتیک اػت؟  -21

 ثبال سفتٗ ػٌح لٙذ خٖٛ  -ة وبٞؾ تضسیك -اِف

 تًٙ ؿذٖ ٔشدٔه چـٓ  -د وٓ ؿذٖ فـبس خٖٛ -د

 دس کذاهیک اص فؼبلیتْب ًیوکشُ ساػت ثشًیوکشُ چپ ثشتشی داسد؟  -22

 ٔحبػجبت سیبهی  -ة ثیبٖ ادساوی -اِف

 فٔبِیتٟبی پیچیذٜ ٌٔٙمی ٚ تحّیّی  -د      ادسان فوبیی ٚ ًشح ٞب  -د
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 ٌضیٙٝ د -1

ؿٙبػی سٚاٖ  72٘ٛسٖٚ ٞبی ٔیب٘زی ) استجبًی ( پیبْ ٞب سا اص ٘ٛسٖٚ حؼی ثٝ ٘ٛسٖٚ استجبًی یب ٘ٛسٖٚ حشوتی ٔی فشػتذ ) ف 

 ٞیٍّبسد (

 ٌضیٙٝ د-2

 سٚاٖ ؿٙبػی ٞیٍّبسد( 72٘ٛسٖٚ ٞبی ٔیب٘زی یب استجبًی دس ٔغض ٚ چـٓ ٚ ٘خبّ ٚرٛد داسد ) ف 

 ٌضیٙٝ ة-3

 سٚاٖ ؿٙبػی ٞیٍّبسد( 73تٔذاد ػَّٛ ٞبی ٌّیبَ اص ػَّٛ ٞب ٓلجی ثیـتش اػت ) ف 

 ٌضیٙٝ د-4

تِٛیذ غالف  –دفْ ٔٛاد صائذ اص ٔحًٛٝ ػَّٛ ٞب  –د غزایی اص ٘ٛسٖٚ ٞب اص رّٕٝ ُٚبیف ػَّٛ ٞبی ٌّیبَ ٓجبست اػت اص تبٔیٗ ٔٛا

 سٚاٖ ؿٙبػی ٞیٍّبسد( 73ٔیّیٗ ) ف 

 ٌضیٙٝ اِف-5

 سٚاٖ ؿٙبػی ٞیٍّبسد( 78پبػخی ػبدٜ دس ٘خبّ ؿٛوی ػیؼتٓ ٓلجی كٛست ٔی ٌیشد ) ف  –ا٘ٔىبع ٔحشن 

 ٌضیٙٝ اِف-6

 سٚاٖ ؿٙبػی ٞیٍّبسد( 81داسد ) ف دػتٍبٜ ؿجىٝ ای دس ٞیزب٘بت ٘مؾ اػبػی ثش ٟٓذٜ 

 ٌضیٙٝ د -7

 سٚاٖ ؿٙبػی ٞیٍّبسد( 93( تٛػي یه طٖ غبِت ایزبد ٔی ؿٛد ) ف HDثیٕبسی ٞب٘تیٍٙتٖٛ )

 ٌضیٙٝ د -8

 سٚاٖ ؿٙبػی ٞیٍّبسد( 83ٌٔٙمٝ ی اكّی ؿٙٛایی دس ػٌح لٌٔٝ ٌیزٍبٞی ٚ وٙبسٜ ٞش ٘یٕىشٜ لشاس داسد ) ف 

 ٌضیٙٝ اِف -9

 سٚاٖ ؿٙبػی ٞیٍّبسد( 76ٕش ، ػبخت اػتیُ وِٛیٗ دس ٔغض وبٞؾ ٔی یبثذ ) ف دس ثیٕبسی آِضای

 ٌضیٙٝ د -10

 سٚاٖ ؿٙبػی ٞیٍّبسد( 76ا٘جبؿت دٚپبٔیٗ دس ثشخی ٔٙبًك ٔغض ٔٛرت ثیٕبسی اػىیضٚفش٘ی ٔی ؿٛد ) ف 

 ٌضیٙٝ د-11

 سٚاٖ ؿٙبػی ٞیٍّبسد( 80اداسٜ ٔی وٙذ ) ف پیبص ٔغض تیشٜ یب ثلُ اِٙخبّ ، تٙفغ ٚ ثشخی ثبصتبثٟبی حفَ حبِت ایؼتبدٜ سا 

 ٌضیٙٝ د-12

 سٚاٖ ؿٙبػی ٞیٍّبسد( 80تـىیالت ؿجىٝ ای دس وٙتشَ ثش اٍ٘یختٍی ٚ تٛاٖ تٕشوض تٛرٝ ثش ٔحشن ٔٔیٗ ٘مؾ داسد ) ف 

 ٌضیٙٝ ة -13

 سٚاٖ ؿٙبػی ٞیٍّبسد( 83پـت ٞش لٌٔٝ پغ ػشی ، ٌٔٙمٝ اكّی ثیٙبیی ٚرٛد داسد ) ف 

 ٌضیٙٝ اِف-14

 سٚاٖ ؿٙبػی ٞیٍّبسد( 86ٌٔٙمٝ ثشٚوب دس تِٛیذ ٌفتبس ٘مؾ داسد ) ف 

 ٌضیٙٝ د-15

سٚاٖ  88صثبٖ پشیـی )آفبصی( ثٝ آٖ دػتٝ اص اختالالت ٌٛیبیی ) تىّٓ ( ٔی ٌٛیٙذ وٝ ثش احش آػیت ٔغضی ایزبد ٔی ؿٛد ) ف 

 ؿٙبػی ٞیٍّبسد (

 ٌضیٙٝ ة -16
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ی ؿٙٛد ِٚی ٔٔٙبی وّٕبت سا ٕ٘ی دا٘ذ وٝ ثٝ آٖ صثبٖ پشیـی دسیبفتی ٔی ٌٛیٙذ دس احش آػیت ثٝ ٌٔٙمٝ ٚس٘یىٝ ؿخق وّٕبت سا ٔ

 سٚاٖ ؿٙبػی ٞیٍّبسد ( 89) ف 

 ٌضیٙٝ اِف-17

سٚاٖ ؿٙبػی  90دس ُٕٓ وبُٔ رٙؼی دس ٘شٞب ، ٞٓ ٔؼتّضْ ٘ٔٛر )پبساػٕپبتیه( ٚ ٞٓ دس پی آٖ ا٘ضاَ ) ػٕپبتیه( اػت ) ف 

 ٞیٍّبسد(

 ٌضیٙٝ ة -18

 سٚاٖ ؿٙبػی ٞیٍّبسد( 93اختالالت ٚاثؼتٝ ثٝ رٙؼیت اػت ) ف سً٘ وٛسی رضء 

 ٌضیٙٝ د -19

 سٚاٖ ؿٙبػی ٞیٍّبسد( 80ٞیپٛوبٔپ ٘مؾ ٚیظٜ ای دس حبفِٝ ٚ ٟٕٔی دس سفتبس ٞیزب٘ی داسد ) ف 

 ٌضیٙٝ ة-20

ٔبٞیچٝ ای رٌّٛیشی  –احش ثٛتِٛیْٙٛ سٚی ٘ٛسٚتشا٘ؼٕیتش اػتیُ وِٛیٗ اػت وٝ اص سٞب ؿذٖ اػتیُ وِٛیٗ دس ػیٙبپغ ٞبی ٓلت 

 سٚاٖ ؿٙبػی ٞیٍّبسد ( 76ٔی وٙذ ) ف 

 ٌضیٙٝ ة  -21

 ٌضیٙٝ د  -22
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 فصل ػَم

 تحَل سٍاًی
دس ٔیبٖ تٕبْ پؼتب٘ذاساٖ ، ا٘ؼبٖ ثشای سػیذٖ ثٝ خٛدوفبیی ، ثٝ ًٛال٘ی تشیٗ دٚسٜ سؿذ ٚ یبد ٌیشی ٘یبص داسد . سٚا٘ـٙبػبٖ سؿذ ثب 

سؿذ –چٍٍٛ٘ی ٚ چشایی رٙجٝ ٞبی ٔختّف سؿذ ٚ تحَٛ وٙؾ ٞبی ا٘ؼبٖ دس ًَٛ ص٘ذٌی ػشٚوبس داس٘ذ . آٟ٘ب ثش سؿذ رؼٕب٘ی 

 ؿخلیت تٕشوض یبفتٝ ا٘ذ .ؿٙبختی ٚ سؿذ ارتٕبٓی ٚ 

 ػششت ٍ تشثیت 

اص دیذٌبٜ ربٖ الن ، رٞٗ ٘ٛصاد ٕٞب٘ٙذ ِٛحی ٘ب ٘ٛؿتٝ اػت وٝ تزبسة ٚی ثش آٖ ٘مؾ ٔی ثٙذد . ًجك ِ٘ش الن ، ٕٞٝ دا٘ؾ ٔب اص 

 ًشیك حٛاع ثٝ دػت ٔی آیذ ، یٔٙی دا٘ؾ ٔب حلُ تزبسة ٔبػت ٚ دا٘ؾ چیضی دسٚ٘ی ٚ راتی ٘یؼت . 

ِ٘شیٝ تحِٛی چبسِضداسٚیٗ ، وٝ ثش ثٙیبد صیؼتی سؿذ ا٘ؼبٖ تبویذ داؿت ، ثبٓج ؿذ ثؼیبسی اص ِ٘شیٝ پشداصاٖ ثش ٚساحت تبویذ رذی 

دٖ سفتبس ٌشایی ، ٔزذدا ٔحیي ٌشایبٖ ٔؼّي ؿذ٘ذ . سفتبس ٌشایب٘ی چٖٛ ٚاتؼٖٛ ٚاػىیٙش ٔزذدا آٚسثب ػش ثش  20وٙٙذ . أب دس لشٖ 

لبثُ اٌ٘ٔبف دا٘ؼتٙذ . آٔٛصؽ اِٚیٝ ٔی تٛا٘ذ كشف ِ٘ش اص آ٘چٝ وٛدن ثٝ اسث ثشدٜ ، اٚ سا ثٝ ٞش ّ٘ٛ  ػشؿت ا٘ؼبٖ سا وبٔال

ثضسٌؼبِی تجذیُ وٙذ . ٚاتؼٖٛ ایٗ ِ٘شیٝ سا دس ؿىُ افشاًی آٖ ثیبٖ وشد : )) چٙذ وٛدن ٘ٛ پبی ػبِٓ ثٝ ٔٗ ثذٞیذ ٚ أىب٘ی وٝ 

ٟٔذ ٔی وٙٓ كشف ِ٘ش اص اػتٔذادٞب ، ٓاللٝ ، تٕبیالت، تٛا٘بیی ٞب ، تسیذ آٖ ٚلت ثشای پشٚسؽ آٟ٘ب الصْ ٔی دا٘ٓ دس اختیبسْ ثٍزا

ؿغُ ٚ ٘ظاد ارذاد ایٗ وٛدوبٖ ، اص ثیٗ آٟ٘ب ثٝ ًٛس تلبدفی یىی سا ا٘تخبة ٚ ًٛسی تشثیت وٙٓ وٝ ٞش ٔتخللی وٝ ٔی خٛاٞٓ 

، ٞیچ یه سا ثٝ تٟٙبیی ٓبُٔ اكّی سؿذ ٕ٘ی دا٘ٙذ ،  ثـٛد : پضؿه ، ٌذا ، ..((أشٚصٜ اغّت سٚاٖ ؿٙبػبٖ ، ٘ٝ ػشؿت ٚ ٘ٝ تشثیت

ثّىٝ ٔٔتمذ٘ذ ایٗ دٚ دس رٟت ٞذایت دائٕب ثب ٞٓ دس تٔبّٔٙذ ٔخُ ٘مؾ ٚساحت دس كفبت ؿخلیتی اص لجیُ ارتٕبٓی ثٛدٖ ٚ حجبت 

 ٓبًفی ، ثیٕبسی ٞبی سٚا٘ی ، حتی ؿىُ ٞبی اص سؿذ 

آؿىبس ٔی ؿٛد وٝ خٛد تبثْ ص٘زیشٜ ٞبی فٌشی ٕ٘ٛ ٚ تغییشات ٘ؼجتب  تبحیش ایٗ تٔییٗ وٙٙذٜ ٞبی اسحی دس ًی فشآیٙذ سػؾ

ٔؼتمُ اص سٚیذاد ٞبی ٔحیٌی اػت ثشای ٔخبَ رٙیٗ ًی ثش٘بٔٝ ی صٔب٘ی حبثتی سؿذ ٔی وٙذ ٚ سفتبس رٙیٗ اص لجیُ غّتیذٖ ، 

ٔحیٌی ٘یض ثش سػؾ ثٟٙزبس  چشخیذٖ ٚ حشوت پبٞب تبثْ تٛاِی ِٕٔٙی اػت وٝ ٔشحّٝ خبكی اص سؿذ سا تٔییٗ ٔی وٙذ ، ٓٛأُ

رٙیٗ احش ٔی ٌزاسد . سؿذ حشوتی ٘ٛصاد پغ اص تِٛذ ٘یض حىبیت اص تٔبُٔ ثیٗ ثش٘بٔٝ ٞبی اسحی سػؾ ٚ تبحیشات ٔحیي داسد . تمشیجب 

اص  ٘ـؼتٗ ثذٖٚ اػتفبدٜ –ٕٞٝ وٛدوبٖ ، ص٘زیشٜ ی ٚاحذی اص سفتبسٞبی حشوتی سا ثب تٛاِی ٕٞب٘ٙذی اص ػش ٔی ٌزسا٘ٙذ ، غّتیذٖ 

تىیٝ ٌبٜ ، ایؼتبدٖ ثٝ وٕه ٚػبیُ ٔٙضَ ، ػیٙٝ خیض سفتٗ ٚ ػپغ ساٜ سفتٗ . پظٚٞؾ ٞبی اخیش ٘ـبٖ دادٜ وٝ تٕشیٗ یب تحشیه 

ثیـتش ٔی تٛا٘ذ تب حذٚدی سفتبسٞبی حشوتی سا تؼشیْ وٙذ . سؿذ ٌفتبس ٕ٘ٛ٘ٝ دیٍشی اص تٔبُٔ ثیٗ خلٛكیبت اسحی ٚ تزشثٝ فشاٞٓ 

 ؿیذ وٝ ػشٓت اوتؼبة ٟٔبست ٞب ٚ ٘ٝ ػٌح ٟ٘بیی آٟ٘ب اص ٔحیي تبحیش ٔی پزیشد . ٔی آٚسد . تٛرٝ داؿتٝ ثب

 (79-81اسشذ ) هؼوَال تشتیت سشذ سفتبسّبیی هبًٌذ غلتیذى ٍ ػیٌِ خیض سفتي دس ػي کَدکبى ؟

 یىؼبٖ اػت       -د وبٔال یه خلٛكیت فشدی اػت -ثؼتٍی ثٝ ٔحیي پشٚسؿی داسد    د -ٔتفبٚت اػت        ة-اِف

 دگضیٌِ پبػخ 

 

 هشاحل سشذ :

دس ٞش ٔشحّٝ سفتبس حَٛ ٔٛهٛٓی ثبسص یب ٔزٕٛٓٝ خلٛكیبت ثٝ ٞٓ  -1ٔشحّٝ دس ٘ضد سٚاٖ ؿٙبػبٖ چٙذ ٚیظٌی داسد اص رّٕٝ :

ایٗ ٔشاحُ ٚ تشتیت تٛاِی آٟ٘ب  -3سفتبسٞبی ٞش ٔشحّٝ ثب سفتبسٞبی ٔشاحُ لجُ ٚ ثٔذ ویفی داس٘ذ   -2پیٛػتٝ ای ػبصٔبٖ یبفتٝ ا٘ذ 

 ػت ٚ ایٗ ٔشاحُ رٟب٘ـَٕٛ ٞؼتٙذ . دس ٔٛسد ٕٞٝ وٛدوبٖ یىؼبٖ ا

دٚسٜ ٞبی ػش٘ٛؿت ػبصی دس ص٘ذٌی فشد وٝ ًی  –دس استجبى ٘ضدیه ثب ٔفْٟٛ ٔشاحُ ، ٔفْٟٛ دٚسٜ حؼبع دس سؿذ ا٘ؼبٖ اػت 

 آٟ٘ب ثبیذ سٚیذادٞبی خبكی كٛست ٌیشد تب سؿذ ًجیٔی ٔیؼش ؿٛد . 
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ٔی ا٘ذاْ ٞبی رٙؼی ٔی ؿٛد ٚ ایٙىٝ ا٘ذاْ رٙؼی اِٚیٝ ثٝ ػبختبس ٞفتٍی ثٔذ اص ِمبح ، دٚسٜ حؼبػی ثشای سؿذ ًجی 7تب  6دٚسٜ 

ٚاثؼتٝ ثٝ ٞٛسٖٔٛ ٔشدا٘ٝ اػت ٚ دس ٞش دٚ ٔٛسد  XYیب  XXرٙؼی ص٘ب٘ٝ تجذیُ ؿٛد یب ٔشدا٘ٝ ، كشف ِ٘ش اص آسایؾ وشٚٔٛصٚٔی 

 فمذاٖ آٖ ٔٙزش ثٝ سؿذ ا٘ذاْ رٙؼی ص٘ب٘ٝ ٔی ؿٛد . 

ػبٍِی  7ٙبیی ٚرٛد داسد . اٌش آة ٔشٚاسیذ وٛدوب٘ی وٝ ثب ایٗ ثیٕبسی ٔتِٛذ ٔی ؿٛ٘ذ تب پغ اص تِٛذ ، دٚسٜ حؼبػی ثشای سؿذ ثی

 دسٔبٖ ؿٛد ، ثیٙبیی آٟ٘ب تمشیجب ثٝ ًٛس ًجیٔی سؿذ ٔی وٙذ . 

ٚرٛد دٚسٜ حؼبع دس صٔیٙٝ سؿذ سٚا٘ی وٛدن ثٝ احجبت ٘شػیذٜ اػت . ثٟتش اػت ثٍٛئیٓ دس ایٗ ٔٛسد دٚسٜ ٞبی حؼبع ) ٟٔٓ ( 

داسد وٝ ثشای حٛصٜ خبكی اص سؿذ ، ثٟیٙٝ ٔحؼٛة ٔی ؿٛ٘ذ . ػبَ اَٚ ص٘ذٌی ثشای ؿىُ ٌیشی دِجؼتٍی ٞبی كٕیٕب٘ٝ ٚرٛد 

ػبٍِی  7-6ثیٗ فشدی ٚ ػبَ ٞبی پیؾ دثؼتب٘ی ثشای سؿذ فىشی ٚ اوتؼبة صثبٖ ، دٚسٜ ٟٕٔی اػت . وٛدوب٘ی وٝ تب ػٙیٗ 

 ٔٛفك ثٝ اوتؼبة ٟٔبست ٞبی صثب٘ی ٘ـٛ٘ذ .تزبسة صثب٘ی وبفی ٘ذاس٘ذ ، ٕٔىٗ اػت ثٝ ًٛس وّی ، 

 تَاًبیی ّبی ًَصاد :

ٚیّیبْ ریٕض اُٟبس داؿت وٝ ٘ٛصاد د٘یب سا ثٝ كٛست كحٙٝ ی آؿفتٝ یی اص كٛت ٚ تلٛیش تزشثٝ ٔی وٙذ . سٚاٖ ؿٙبػبٖ سؿذ ثشای 

ٚؽ ٞب ، ایزبد تغییشاتی ثٝ ؿیٜٛ خبف دس ثشسػی تٛا٘بیی ٞبی ٘ٛصاد ثٝ اثذاّ ثشخی ؿیٜٛ ٞبی ثؼیبس اثتىبسی پشداختٙذ . اػبع ایٗ س

 ٔحیي وٛدن ٚ ٔـبٞذٜ پبػخ ٞبی وٛدن اػت . 

 ثیٌبیی :

٘ٛصاداٖ اص دلت ثیٙبیی وٕی ثشخٛسداس٘ذ ، ثؼیبس ٘ضدیه ثجیٗ ٞؼتٙذ ٚ تٛا٘بیی آٟ٘ب دس تغییش ٘مٌٝ تٕشوض چـٓ ٔحذٚد  -

 اػت .

 دیذ وٛدوبٖ دس دٚ ػبٍِی ثٝ خٛثی دیذ یه ثضسٌؼبَ ٔی ؿٛد . -

٘ٛصاداٖ اص ِحبٍ ثیٙبیی ٕٔٔٛال ٓاللٝ ٔٙذ ثٝ ٔٛاسدی اص ٔحیي خٛد ٔی ؿٛ٘ذ وٝ داسای ثیـتشیٗ توبد ثبؿذ ) ٔب٘ٙذ ِجٝ  -

 داسای حشوت ثبؿذ (-4ًشح ا٘حٙب داس ثبؿذ  -3داسای پیچیذٌی صیبد ثبؿذ   -2ٞبی اؿیبء    

ززٚة چٟشٜ آدٔی ٕ٘ی ؿٛ٘ذ . ثّىٝ ٔززٚة ٘ٛصاداٖ ثٝ چٟشٜ ی آدٔی ٓاللٝ صیبدی ٘ـبٖ ٔی دٞٙذ . ٘ٛصاداٖ كشفب ٔ -

خلٛكیبت ثشاٍ٘یض٘ذٜ اص لجیُ خي ٞبی ٔٙحٙی ، توبد صیبد ، ِجٝ ٞبی ربِت ٚ حشوت ٚ پیچیذٌی ٔی ؿٛ٘ذ وٝ ٍٕٞی 

 ٔبٍٞی تٛرٝ ثیـتش ثش ارضای چٟشٜ اص لجیُ چـٓ ، ثیٙی ٚ دٞبٖ ٔتٕشوض ٔی ؿٛد . 2دس چٟشٜ آدٔی دیذٜ ٔی ؿٛد . تب 

  : شٌَایی

 6داٖ دس ثشاثش كذای ثّٙذ ٔی خٛسد ٚ ٓالٜٚ ثش ایٗ ، ػشؿبٖ سا ثٝ ػٛی ٔٙجْ كذا ثش ٔی ٌشدا٘ٙذ . پبػخ ٌشدا٘یذٖ ػش تب ٘ٛصا

 ٞفتٍی ٘بپذیذ ٔی ؿٛد .

 ٔبٍٞی ، ؿشّٚ ٔشحّٝ ی رؼتزٛی چـٕی ٔٙجْ كذا اػت . 3-4 -

 ٔبٍٞی ، وٛدوبٖ حتی دس تبسیىی ٞٓ دػت خٛد سا دس رٟت ٔٙجْ كذا حشوت ٔی دٞٙذ .  4دس  -

ٔبٍٞی ، وٛدوبٖ ثٝ كذاٞبیی وٝ ثب ٔٙبُش ربِت ٕٞشاٜ ثبؿٙذ ، تٛرٝ فشاٚاٖ ٘ـبٖ ٔی دٞذ ٚ ٔی تٛا٘ٙذ ٔحُ كذا سا  6دس  -

 ٞٓ چٙبٖ ادأٝ ٔی یبثذ .  دلیك تش ٔـخق وٙٙذ . پیـشفت ایٗ تٛا٘بیی ثب ٚسٚد ثٝ ػبَ دْٚ ص٘ذٌی ٘یض

٘ٛصاداٖ تفبٚت ثیٗ كذاٞبی ٔـبثٝ سا اص لجیُ دٚ كٛت وٝ سٚی ٔمیبع ٔٛػیمی فمي یه ٘ت ثب ٞٓ تفبٚت داس٘ذ ، ٚ  -

 تفبٚت كذای ا٘ؼبٖ سا اص كذاٞبی دیٍش ، ٚ خلٛكیت ٔتّٙٛ ٌفتبس آدٔی سا دس ٔی یبثٙذ . 

 (( سا اص یىذیٍش تٕیض دٞذ . ب(( ٚ )) ث٘ٛثبٜٚ ی یىٕبٞٝ ٔی تٛا٘ذ كذاٞبی ٔـبثٝ ٔب٘ٙذ ))پب -

ٔبٍٞی ، اًالٓبت اٚ دسثبسٜ ی صثبٖ ثٝ حذی اػت وٝ ٔی تٛا٘ذ اكٛاتی سا وٝ دس صثب٘ـبٖ سایذ  6ثبسػیذٖ وٛدن ثٝ  -

 ٘یؼتٙذ ثٝ وبس ٘جشد .

صٚ وبسٞبیی وٝ ٌی ٞبی ٌفتبسی ا٘ؼبٖ ثٝ د٘یب ٔی آیذ ٕٞبٖ ػبظ٘ٛصاد آدٔی ثب ثشخی ػبصٚ وبسٞبی ادساوی ٞٓ خٛاٖ ثب ٚی -

 اٚ سا دس فشاٌیشی صثبٖ یبسی ٔی دٞذ . 
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 چشبیی ٍ ثَیبیی

٘ٛصاداٖ ا٘ذوی پغ اص تِٛذ تفبٚت ٔضٜ ٞب سا تٕییض ٔی دٞٙذ ٚ ٔبیٔبت ؿیشیٗ سا ثٝ ٔبیٔبت ؿٛس ، تّخ یب ثی ٔضٜ تشریح ٔی دٞذ . 

٘ٛصاد ثٛٞبی ٔختّف سا ٘یض اص ٞٓ تٕیض ٔی دٞٙذ . ٘ٛثبٌٚبٖ حتی لبدس ثٝ تٕییض تفبٚت ٞبی رضئی ثیٗ ثٛٞب ٞتٙذ . ٘ٛٓی سرحبٖ 

 بدس ٚرٛد داسد . فٌشی ثشای سایحٝ ی ؿیش ٔ

 ٘ٛصاداٖ ٍٞٙبْ تِٛذ ، لبدس ثٝ تٕییض دادٖ ثٛٞب ٚ ٔضٜ ٞبی ٔتّٙٛ اص ٞٓ ٔی ثبؿٙذ . 

 (79-81کذاهیک اص ػجبسات صیش دس هَسد ّوِ ًَصاداى صحیح ًوی ثبشذ ؟ )ػبل 

 حغ ثٛیبیی ٘ٛصاداٖ ثٛٞبی ٌٔجّٛ سا تـخیق ٔی دٞذ -اِف

 ٞذ ٘ٛصاد ٔی تٛا٘ذ كذاٞبی تبصٜ سا تـخیق د -ة

 ٘ٛصاداٖ یه یب دٚ سٚصٜ لبدس٘ذ فشق ثیٗ ًٔٓ ٞبی ٔختّف سا تـخیق دٞٙذ .-د

 ٘ٛصاد ٔی تٛا٘ذ اص اِٚیٗ سٚصٞبی ص٘ذٌی اؿیبء سا ثٝ دلت ثجیٙذ .-د

 پبػخ: گضیٌِ د

 گیشی ٍ حبفظِ :یبد

اٖ دس ػٝ ٔبٍٞی حبفِٝ ٞبی دس چٙذ ثشسػی ، ؿٛاٞذی دسثبسٜ ی تٛا٘بیی یبدٌیشی ٚ یبدآٚسی ٘ٛصاداٖ ثٝ دػت آٔذٜ اػت . ٘ٛصاد

خٛثی داس٘ذ . ؿٛاٞذی ٘یض حبوی اص آٖ اػت وٝ ٘ٛثبٌٚبٖ اص تزبسة لجُ اص تِٛذ خٛد دس صٞذاٖ ٔبدس ، چیضٞبیی سا آٔٛختٝ ٚ ثٝ یبد 

ح ٔی آٚس٘ذ . ٘ٛصاداٖ ٞٓ چٙیٗ كذای هشثبٖ لّت ٚ كذای ص٘بٖ سا ثش كذای ٔشداٖ ٚ كذای ٔبدس خٛد سا ثش كذای ص٘بٖ دیٍش تشری

ٔی دٞٙذ ، ِٚی كذای پذس سا ثش كذای ٔشداٖ دیٍش تشریح ٕ٘ی دٞٙذ . ؿٛاٞذی اػت حبوی اص ایٗ وٝ رٙیٗ دس صٞذاٖ ٚالٔب یبد 

ٔی ٌیشد وٝ ثٔوی ٚیظٌی ٞبی كٛتی وّٕبت سا تٕییض دٞذ . ٘ٛصاداٖ داػتبٖ آؿٙب سا وٝ دس دٚساٖ رٙیٙی ؿٙیذٜ ا٘ذ ثش داػتبٖ ٘ب 

 آؿٙب تشریح ٔی دٞٙذ . 

ّٛ ، پظٚٞؾ ٔزٕٔبٍٞی دس  18یذٌبٜ پیبطٜ وٛدن صٔب٘ی لبدس ثٝ تمّیذ ٔی ثبؿذ وٝ ثتٛا٘ذ تلٛیش رٞٙی ثؼبصد ، یٔٙی دس حذٚد اص د

ٞبیی وٝ تٛكیف ؿذ ٔخبِف ایٗ دیذٌبٜ اػت وٝ رٟبٖ دس ِ٘ش ٘ٛصاد ا٘جٛٞی اص ػشٚ كذا یب ؿىُ ٞبی ثی ٔٔٙب اػت یب ایٗ وٝ 

 وٛدن ٕٞب٘ٙذ ِٛح ػفیذ ٘ب٘ٛؿتٝ یی پب ثٝ د٘یب ٔی ٟ٘ذ . 

 سشذ شٌبختی دس دٍساى کَدکی :

 تحت تبحیش پیبطٜ اػت .ؿیٜٛ ی تٛكیف سٚاٖ ؿٙبػی ٔٔبكش اص تغییشات ٞٛؽ ، ثٝ ؿذت 

 پیبطٜ ثش تٔبُٔ سؿذ ًجیٔی اػتٔذادٞبی وٛدن ثب پیٛ٘ذٞبی ٚی ثب ٔحیي تبویذ وشد . 

 ا٘ذیـٝ ٞبی ِئٛٚیؼتٍی دسثبسٜ سؿذ ؿٙبختی دس ػبَ ٞبی اخیش ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٌشفت . 

 یی پیبطًُظشیِ هشحلِ

تی یب ٔحشن ٞبی تحٕیُ ؿذٜ اص ثیشٖٚ ثذا٘ذ ، اٚ سا دس ایٗ پیبطٜ ثٝ ربی آ٘ىٝ وٛدن سا پزیش٘ذٜ ی ٘بفٔبَ ٔمتویبت سؿذ صیؼ

فشآیٙذ ثیـتش ٔـبسوت وٙٙذٜ ی فٔبَ ٔی دا٘ؼت . پیبطٜ وٛدوبٖ سا دا٘ـٕٙذاٖ ٔحممی ٔی دیذ وٝ ثب اؿیبء ٚ سٚیذادٞبی ٔحیي 

 ؿبٖ دػت ثٝ تزشثٝ ٔی ص٘ٙذ تب ثجیٙٙذ چٝ اتفبلی ٔی افتذ . 

یٔٙی ِ٘شیٝ ٞبیی دسثبسٜ ٘حٜٛ ُٕٓ د٘یبی فیضیىی ٚ ارتٕبٓی ثٝ وبس ٔی سٚد . دس  –ایٗ آصٔبیؾ ٞب ثشای ػبختٗ ًشحٛاسٜ ٞب 

ٔٛارٟٝ ثب ٞش ؿی یب سٚیذاد تبصٜ ، وٛدن ػٔی ٔیىٙذ آٖ سا دسٖٚ ػبصی وٙذ . یٔٙی آٖ سا دس چٟبسچٛة ًشحٛاسٜ ٞبی ٔٛرٛد خٛد 

ذاٖ دس ًشحٛاسٜ تغییشاتی ٚاسد ٔی وٙذ ٚ اص ایٗ ساٜ دسن وٙذ . اٌش ًشحٛاسٜ ٔٛرٛد اٌ٘جبق ٘ذاؿتٝ ثبؿذ . وٛدن ٕٞب٘ٙذ دا٘ـٕٙ

ٚاوٙـٟبی وّی وٛن ثٝ دٚسی ٚ ثبصٌـت ٔشالت ثٝ دٚ  .ایٗ فشایٙذ سا )) اٌ٘جبق(( خٛا٘ذرٟبٖ ثیٙی خٛد سا ٌؼتشؽ ٔی دٞذ. پیبطٜ 

 ٓبُٔ ثؼتٍی داسد : 

 ٔضاد خٛد وٛدن  -پبػخٍٛیی ٔشالت ثٝ وٛدن  ة -اِف
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 بس ٔشحّٝ ی ٕٓذٜ ٚ ٞش ٔشحّٝ سا ثٝ چٙذ ٔشحّٝ فشٓی ثٝ ؿشح صیش تمؼیٓ وشد :پیبطٜ سؿذ ؿٙبختی سا ثٝ چٟ

 

 

 حشکتی : –هشحلِ حؼی 

ػبَ اَٚ ص٘ذٌی سا ٔشحّٝ ی حؼی ٚ حشوتی ٘بٔیذ . ٔشحّٝ ای وٝ دس آٖ وٛدوبٖ ػشٌشْ وـف ساثٌٝ ثیٗ إٓبَ خٛد ٚ  2پیبطٜ 

ٔفٟٛٔی اص خٛیـتٗ ثٝ ٓٙٛاٖ ٔٛرٛدی رذا اص د٘یبی خبسد دػت ٔی یبثٙذ . پیبٔذٞبی آٖ إٓبَ ٞؼتٙذ . ثب ایٗ ؿیٜٛ ، وٛدوبٖ ثٝ 

وـف ٟٔٓ وٛدن دس ایٗ ٔشحّٝ دػتیبثی ثٝ ٔفْٟٛ پبیذاسی ؿی اػت یٔٙی آٌبٞی اص ایٗ وٝ حتی ٚلتی اؿیبء دس ٔٔشم حٛاع 

تی دس ایٗ ػٗ ٘یض رؼتزٛی وٛدن ٔبٞٝ ثٝ ٔفْٟٛ پبیذاسی ؿی سػیذٜ اػت . ثب ایٗ حبَ ح 10ٚرٛد داس٘ذ . وٛدن  ٓ٘یؼتٙذ ثبصٞ

ٔحذٚد اػت . دس حذٚد یىؼبٍِی اػت وٝ وٛدن كشفٝ ِ٘ش اص ایٗ وٝ دس وٛؿؾ ٞبی لجّی چٝ اتفبلی افتبدٜ اػت ، ٕٞٛاسٜ اػجبة 

 ثبصی سا دس ٔحّی وٝ آخشیٗ ثبس اص ِ٘شؽ پٟٙبٖ ؿذٜ رؼتزٛ ٔی وٙذ . 

س ثبشذ ، پیَػتِ هَجَدیت خَد سا حفظ هی کٌذ ، چِ آگبّی کَدک اص ایي کِ یک شی حتی اگش اص حیطِ حؼی اٍ دٍ

 ًبهیذُ هی شَد ؟ 

 ٍٟ٘ذاسی رشْ-ثبصٌـت پزیشی    د-ا٘جبؿت رٞٙی     د -ٔفْٟٛ پبیذاسی ؿی   ة-اِف

 پبػخ : الف

 دس چٌذ هبّگی کَدک ثِ هفَْم پبیذاسی شی دػت یبفتِ اػت ؟

 ٔبٍٞی 12 -ٔبٍٞی     د 10 -ٔبٍٞی     د 8 -ٔبٍٞی      ة 6-اِف

 پبػخ : گضیٌِ ج

 هشحلِ پیش ػولیبتی :

ػبِٝ ٔی تٛا٘ٙذ ثٝ ؿیٜٛ ٕ٘بدی فىش وٙٙذ أب ٚاطٜ ٞب ٚ  3-4ػبٍِی ، وبسثشد ٕ٘بٞب آغبص ٔی ؿٛد . ٞش چٙذ وٛدوبٖ  5/1-2دس حذٚد 

ثٝ دسن ثشخی لٛآذ یب تلبٚیش آٟ٘ب ٞٙٛص ثٝ ؿیٜٛ ٌٔٙمی ػبصٔبٖ ٘یبفتٝ ا٘ذ . ًی ایٗ ٔشحّٝ ی پیؾ ّٕٓیبتی ، وٛدن ٞٙٛص لبدس 

 ٕٓیبت ٘یؼت . ّٕٓیبت ٓجبست اػت اص سٚؽ رٞٙی رذاػبصی ، تشویت ٚ یب تغییش دادٖ اًالٓبت ثٝ ؿیٜٛ ی ٌٔٙمی .

دسن ایٗ وٝ ٔمذاس ٔبدٜ حتی ٚلتی ؿىُ آٖ تغییش ٔی یبثذ ، ثبص ٞٓ حبثت ثبلی  –وٛدوبٖ پیؾ ّٕٓیبتی ٞٙٛص ثٝ ٍٟ٘ذاسی رٞٙی 

ت . اتىبی وٛدوبٖ ثش تبحیشات ثلشی ػپیبطٜ ٔٔتمذ ثٛد وٝ تفىش پیؾ ّٕٓیبتی صیش ػٌّٝ تبحیشات ثلشی ا ٘شػیذٜ ا٘ذ . –ٔی ٔب٘ذ 

ػبِٝ ثٝ ٍٟ٘ذاسی رٞٙی سػیذٜ ا٘ذ . خلٛكیت دیٍش وٛدوبٖ پیؾ  7ؿبٖ سا ، آصٔبیؾ ٍٟ٘ذاسی ٓذد ، ٘ـبٖ ٔی دٞذ . وٛدوبٖ 

ٓ ا٘ذاص خٛدؿبٖ اص چـٓ ا٘ذاص دیٍش ٘ب اٌبٞٙذ . آٟ٘ب ٔٔتمذ٘ذ وٝ ّٕٓیبتی ، خٛد ٔحٛسی اػت . وٛدوبٖ پیؾ ّٕٓیبتی ثٝ رض چـ

ٜٛ سا اثذاّ وشد . پیبطٜ ودیٍشاٖ ٘یض ٔحیي سا ثٝ ؿیٜٛ خٛد آٟ٘ب اداسن ٔی وٙٙذ . ثٝ ِٔٙٛس ٘ـبٖ دادٖ ایٗ ٚهْ پیبطٜ ٔؼبِٝ ػٝ 

ایٗ ٔشحّٝ وٛدن ثٝ پیبٔذ وبس دلت  دس اٌ٘ٔبف ٘بپزیشی تفىش پیؾ ّٕٓیبتی سا تجییٗ ٔی وٙذ .، ٔٔتمذ ثٛد وٝ خٛد ٔحٛسی

 داسد ٘ٝ ٘یت آٖ.
اص ًظش پیبطُ کبسثشد ًوبدّب ، هثال اػتفبدُ اص چَة ثِ ػٌَاى اػت دس چِ هشحلِ ای اص سشذ شٌبختی آغبص هی شَد ؟ 

 (88-89)ػبل 

 ّٕٓیبت كٛسی -ّٕٓیبت ٓیٙی    د -پیؾ ّٕٓیبتی     د -حؼی ٚ حشوتی      ة-اِف

 پبػخ : گضیٌِ ة

بت رٙؼٍٛ٘ٝ: رٙؼیت فشد ّٓی سغٓ ثشٚص تغییشات دسػٗ ٚ ُبٞشؽ حبثت ٔی ٔب٘ذ. وٛدن دس ٔشحّٝ پیؾ ّٕٓیبتی ثٝ ایٗ حجبت حج

 ٔی سػذ. 

 تفىش ٔبدی دس ٔشحّٝ پیؾ ّٕٓیبتی ؿىُ ٔی ٌیشد. 
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 هشاحل ػولیبتی

ٌٔٙمی دیٍشی آغبص ٔی وٙٙذ . آٟ٘ب ػبٍِی ، وٛدوبٖ ثش ٔفبٞیٓ ٌٛ٘بٌٖٛ ٍٟ٘ذاسی رٞٙی تؼّي ٔی یبثٙذ ٚ دػتىبسی  12 -7ثیٗ 

، ٓالٜٚ ثش ایٗ ٔی تٛا٘ٙذ ثشای ٔزٕٛٓٝ ای اس إٓبَ ، دػت ثٝ ثبصٕ٘بیی رٞٙی  سا ثش اػبع یه ثٔذ ، ٔشتت ػبص٘ذ ٔی تٛا٘ٙذ اؿیبء

ثض٘ٙذ . دس ٔشحّٝ ّٕٓیبت ٓیٙی ، ٞش چٙذ وٛدوبٖ دس ایٗ ٔشحّٝ ٚاطٜ ٞبی ا٘تضآی ثٝ وبس ٔی ثش٘ذ ، أب ٔحذٚدٜ وبسثشد ایٗ ٚاطٜ ٞب ، 

 ی ٔؼتمیٓ ثٝ آٟ٘ب داس٘ذ.اؿیبیی اػت وٝ ٔؼتمیٕب حغ ٔی ؿٛ٘ذ . یٔٙی اؿیبیی وٝ دػتشػی حؼ

 

 ػولیبت صَسی 

ػبٍِی ، وٛدوبٖ ثٝ ؿیٜٛ ٞبی تفىش ثضسٌؼبال٘ٝ دػت ٔی یبثٙذ . ایٗ ٔشحّٝ ّٕٓیبت كٛسی اػت ، یٔٙی ٔشحّٝ  12-11دس حذٚد 

ِ٘بٔذاس ٚ ثب ٙی وٝ ثٝ كٛستی غیش یوٛدوبٖ ٔشحّٝ ّٕٓیبت ٓ ای وٝ فشد ٔی تٛا٘ذ ثٝ كٛست وبٔال ٕ٘بدی اػتذالَ وٙذ . ثش خالف

تغییش ثٔوی اص ٔتغیشٞب دػت ثٝ آصٔبیؾ ٔی ص٘ٙذ ، ٘ٛرٛا٘ب٘ی ثب تٛا٘بیی رٞٙی حتی ٔتٛػي ٘یض ػّؼّٝ فشهیٝ ٞبیی ًشح ٔی وٙٙذ 

ٚ ثب سٚؿی ِ٘بٔذاس ثٝ آصٖٔٛ آٖ فشهیٝ ٞب ٔی پشداص٘ذ . دس ِ٘ش ٌشفتٗ ٕٞٝ ؿك ٞبی احتٕبِی ، یٔٙی ٚاسػی پیبٔذٞبی ٞش فشهیٝ ٚ 

ٞب ، اػبع تفىش ّٕٓیبت كٛسی اػت . رذَٚ كفحٝ ثٔذ ، ٔشاحُ سؿذ ؿٙبختی اص ِ٘ش پیبطٜ دس كفحٝ یٔذ  ٔذبایٗ پی تبییذ یب سد

 روش ؿذٜ اػت . 

 ( 95-96دسک تذسیجی ًگْذاسی رٌّی هشثَط ثِ کذام دٍسُ تحَل شٌبختی پیبطُ هحؼَة هی شَد؟ )

 پیؾ ّٕٓیبتی  -ة حشوتی -حؼی -اِف

 ت ا٘تضآی ّٕٓیب -د ّٕٓیبت ٓیٙی -د

 پبػخ ٌضیٙٝ ة اػت.

 ًقذ ًظشیِ پیبطُ 

یىی اص ا٘تمبدٞب ثٝ پیبطٜ ایٗ اػت وٝ تفىش وٛدن سا وٕتش اص آٖ چیضی وٝ ٞؼت ثشآٚسد وشدٜ اػت . یه ا٘تمبد دیٍش ایٗ اػت وٝ 

 رٛاة ثٝ اصٔبیؾ ٞبی پیبطٜ ٔؼتّضْ تٛا٘بیی صثب٘ی اػت وٝ وٛدوبٖ ػٙیٗ پبییٗ فبلذ آٖ ٞؼتٙذ . 

 

برای اطالع از نحوه دریافت جسوات کامل با شماره های زیر تماس حاصل  -

 فرمایید.
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