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شناخت عاليم حياتي بدن 

ٓ  ح٢ات٠ ػال١ِ ضٖاخت تذ
 مارٛاٟ ّقذّات٠ تز١ٔ اس ّصذُٗ صح٢ح حاً ػ٢ٔ در ٗ سز١غ ، سزاسزٟ ّؼا١ٖٞ حادثٚ تزٗس ّ٘قغ در

 رٕو ، تٖفس خز١آ ، ٕثض ّإٖذ تطخ٢ص٠ ػال١ِ آسّا١ص ا١ٔ إداُ تزاٟ . است اّذادىز
 چطْٜا ّزدّل ٗضؼ٢ت ٗ فطارخ٘ٓ ، چٜزٙ

 .٠ّ ض٘د تزرس٠ حزارت درخٚ
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ٓ  ّطخصات ٗ تذٓ در ٕثض ٍْس ٕقاط ( ب آ

 ١ا ٠ّ مٖذ ػث٘ر استخ٘آ رٟٗ اس سزخزه مٚ خاٛا٠١ در را ٕثض اّّا ٛستٖذ ٕثض داراٟ سزخزىٜا تْاُ

 ٕثض ىزفتٔ ّحٌ را١دتز١ٔ ستز١ٔ سٕذ سزخزه مزد، حس ٠ّ ت٘آ تذٓ سطح٠ ٗ قط٘ر سزخزىٜاٟ

 ٍْس قاتٌ آٓ در ٕثض مٚ سزخزىٜا٠١ سا١ز .دارد قزار دست ّچ داخ٠َ سطح ٕاح٢ٞ در مٚ است

  : است س١ز ضزح تٚ است

ٔ  فل سا١ٗٞ ٕشد١ن٠ در ( فاس٢اً) ص٘رت٠ سزخزه• س١ز١

  پا٠١ پُطت سزخزه ٗ را٠ٕ سزخزه ، تاس٠١ٗ سزخزه ، سثات٠ سزخزه ، ى٢ديا٠ٛ سزخزه•

ٓ  در ّؤثز ػ٘اٌّ ٗ ٕثض ضزتآ ( ج آ
 رٗح٠ حاالت ٗ تغذ١ٚ ٛ٘ا، ٗضؼ٢ت ، فؼا٢ٍت ، خٖس٢ت ، سٔ ّإٖذ ّختَف٠ ػ٘اٌّ تأث٢ز تحت ٕثض ضزتآ

 تشرىساالٓ در ٗ 140 تا 130 ت٢ٔ ٕ٘ساد در ، دق٢قٚ در تار 160 تا 140 ت٢ٔ ٕثض ضزتآ خ٢ٖٔ در . است
 . است دق٢قٚ در تار 80 تا 60 ت٢ٔ



ٓ  1-2ضنٌ 4 ّْٜتز١ٔ ٕقاط ىزفتٔ ٕثض در تذ



ٓ  2-2ضنٌ 5 ىزفتٔ ٕثض در ّچ دست ٗ خا١ياٙ ٕثض در ىزد

 ٕثض ىزفتٔ طز١قٞ (د

  .(2-2 ضنٌ) ٠ّ د٢ِٛ ضزح ( راد١آ) ستز١ٔ سٕذ در را ٕثض ىزفتٔ ٕح٘ٝ ْٕٕ٘ٚ ػٖ٘آ تٚ ا١ٖدا در
  .( خ٘ات٢ذٙ ١ا ٕطستٚ) ٠ّ ى٢زد قزار استزاحت ٗضؼ٢ت در ت٢ْار1.
 .تاضذ خِ م٠ْ ضٔ س٘پ٠ ٠ٕ حاٍت در ٗ .تاضذ داضتٚ تن٢ٚ ( س٢ّٔ ١ا ٢ّش ، تخت رٟٗ) ّح٠َ تٚ تا١ذ فزد ساػذ .2
  تٚ ماٌّ دق٢قٞ ١ل ّذت تٚ ٕثض ٗ ض٘د احساس ٕثض ضزتآ چيٕ٘ي٠ ٍحظٚ چٖذ است تٜتز ٕثض ضْارش اس پ٢ص .3

  .ض٘د ضْارش ساػت ضْار ثا٢ٕٚ ٗس٢َٞ
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تٖفس  2-2 .4

ٟ  آّ٘سض٠ ٛذفٜاٟ رفتار

  .تذا٢ٕذ ت٢ْار ٗضؼ٢ت ضٖاسا٠١ تزاٟ را تٖفس ١ٗژى٢ٜاٟ•

 .ض١٘ذ آضٖا ّصذ٢ّٗٔ در تٖفس٠ ٗضؼ٢ت ّطاٛذٙ ٕح٘ٙ تا•

 .تذا٢ٕذ ّختَف س٠ٖ ىزٜٗٛاٟ در را تٖفس طث٢ؼ٠ سطح•
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  تٖفس ٗضؼ٢ت ، تذٓ تا٠ٖ٢ٍ ٗضؼ٢ت سٖدص ػال١ِ اس د١يز ن١٠
  ،( تاسدُ ٗ دُ ر١تِ) تٖفس ت٘دٓ ٕاّٖظِ ١ا ّٖظِ ّإٖذ ػ٘ا٠َّ . است
 تٖفس صذاٟ ٗ تؼذاد ، ػْق٠ ت٘دٓ ٗ سطح٠ ، ت٘دٓ دض٘ار ١ا سادٙ

است ّْنٔ

  در ٢ّشآ ا١ٔ مٚ است ا١ٔ تٖفس ٢ّشآ ّ٘رد در م٠َّ راْٖٛا٠١      
  در ٢ّشآ ا١ٔ . است دق٢قٚ در تار 20 تا 12 ت٢ٔ تاٍغ افزاد امثز

  حذٗد ساٍٚ 12 تا 5 م٘دمآ در ٗ دق٢قٚ در تار 20 تا 16 ٕ٘خ٘إآ
 . است دق٢قٚ در تار 32 تا 26
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فطارخَى  2-3

كِ خَى ٌّگام گردش در رگْا بِ  فطارٕ 

ٖ سازد فطارخَى ًام دارد .  جذارٓ آًْا ٍارد ه

ٖ ضَ . داٗي فطار تَسط فطارسٌج اًذازُ گ٘رٕ ه
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 اًذازُ گ٘رٕ فطارخَى

ٖ كٌٌذ اًذازُ گ٘رٕ فطارسٌج دستگاُ با را فطارخَى  دستگاُ ًخست كار، اٗي اًجام برإ .ه
ٖ بٌذٗن بازٍّا از ٗكٖ رٍٕ را ٖ كٌ٘ن باد را آى الست٘كٖ تلوبٔ تَسط سپس ٍ ه ه  در جَُ٘ ستَى . 

ٖ كٌذ آهذى باال بِ ضرٍع فٌرٕ دستگاّْإ در عقربِ ٍ جَُ٘ إ دستگاّْإ  را بازٍبٌذ فطار .ه
ٖ برٗن باال آًقذر بادكٌك تَسط   باضذ ًذاضتِ حركتٖ ًبط ًَساًات با عقربِ ٗا جَُ٘ ستَى تا ه

ٖ هتر 200 بِ)  آرًج هفصل جلَٕ ًاح٘ٔ در ضرٗاى رٍٕ را گَضٖ صفحٔ سپس .(برسذ جَُ٘ ه٘ل
درجِ پ٘چ كردى ضُل با ٍ دادُ قرار ٖ كٌ٘ن كن آّستگٖ بِ ٍ تذرٗج بِ را بازٍبٌذ َّإ فطار ،  ه  . 

ٖ ضَد ٍ باٗستٖ رٍٕ صفحٔ هذرج  ِ إ كِ اٍل٘ي صذإ ظرباى ًبط تَسط گَضٖ ضٌ٘ذُ ه ًقط
س٘ستَل٘ك) اًقباض فطار ضَد سپردُ خاطر بِ آى عذد  بازٍبٌذ فطار كاّص اداهٔ با است قلب ( 

ٖ ضَد، فطار اًبساطٖ )دٗاستَل٘ك ِ إ كِ اٗي صذإ ظرباًٖ قطع ه .  ( قلب است ًقط

  



دستياٙ فطارسٖح  3-2ضنٌ ^10

 حزارت درخٞ 2-4
ٟ  آّ٘سض٠ ٛذفٜاٟ رفتار

.ض١٘ذ آضٖا سٕذى٠ ّختَف ّ٘قؼ٢تٜاٟ در آٓ ٕ٘سإات تا ٗ تذا٢ٕذ را تذٓ ّؼ٠ٍْ٘ حزارت درخٞ•
ٚ اٟ چٚ تا را تذٓ حزارت مٚ تذا٢ٕذ •  .٠ّ مٖٖذ إذاسٙ ى٢زٟ چيٕ٘ٚ ٗ ٗس٢َ
.م٢ٖذ إذاسٙ ى٢زٟ را خ٘د تذٓ حزارت درخٞ تت٘ا٢ٕذ•
 • .
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ٚ رٗس در ٢ّشآ ا١ٔ . است سإت٢يزاد درخٞ 37 ذٓت ّؼ٠ٍْ٘ حزارت        مٚ دارد ٕ٘سآ م٠ْ ّقذار ضثإ

 اًٗ ّاٜٛاٟ ٗ خإْٜا ّاٛإٞ ػادت اس تؼذ اًٗ ٛفتٞ دٗ در تذٓ حزارت درخٞ ، ػالٗٙ تٚ . است طث٢ؼ٠

 . است طث٢ؼ٠ ٢ٕش ّ٘ارد ىٕ٘ٚ ا١ٔ در مٚ است درخٚ 37 اس ت٢طتز م٠ْ حاَّي٠

 حزارت إذاسٙ ى٢زٟ تزاٟ مٚ ٠ّ ض٘د استفادٙ (تزّّ٘تز) سٖح حزارت اس تذٓ حزارت إذاسٙ ى٢زٟ تزاٟ     

  .٠ّ دٖٛذ قزار ستآ س١ز ١ا ٗ تغٌ س١ز را آٓ تذٓ

 چطْٜا ّزدّل ٗضؼ٢ت 5 -2

ٟ  آّ٘سض٠ ٛذفٜاٟ رفتار
 .تذا٢ٕذ تذٓ سالّت٠ ػذُ ١ا سالّت٠ در را چطِ ّزدّل ٗضؼ٢ت ٕقص    

 در چطِ ٛزدٗ ١ا ١ل ّزدّل إذاسٝ در تغ٢٢زات . است ١نسآ طث٢ؼ٠ ضخص در چطْٜا ّزدّل إذاسٝ

 ٕث٘دٓ ساٍِ مٖٖذٝ ت٢آ ( ػادٟ إذاسٙ اس م٘چنتز) ّٖقثض ّزدّل ١ل . است ا٢ْٛت حائش ف٘ر١تٜا ّ٘اقغ
 . ضذٙ است ا١داد ّخذر ّ٘اد ٕت٢دٞ در مٚ است ّس٢ّْ٘تٜا٠١ خص٘صاً تذٓ



ٗضؼ٢ت ّزدّل چطْٜا در حاٍت طث٢ؼ٠ ٗ غ٢زطث٢ؼ٠  4-2ضنٌ 12

 حاٍت در ّؼْ٘الً ، ّثاً تزاٟ . است تذٓ سالّت در اختالالت٠ ّث٢ٔ ص٘رت ٢ْٛٔ تٚ ٢ٕش ّؼًْ٘ حذّ اس تشرىتز ّزدّل ١ل
٠ّ ض٘د ىطادتز چطِ ّزدّل قَث٠ ا١ست اس پس ّؼا١ٖٚ ١ا اغْا

 ١ا اٍن٠َ ّطزٗتات ّخذر، دارٗٛاٟ تا حاد ّس٢ّْ٘ت ػَت تٚ است ّْنٔ ّستق٢ِ ٕ٘ر تٚ چطِ ّزدّل ٗامٖص ٕنزدٓ
 .٠ْٕ دٖٛذ ٕطآ ٕ٘ر تٚ ٕسثت ػنس اٍؼ٠َْ ٗ ىطادٕذ ّزدّنٜا ّزه حاٍت در .تاضذ د١يز حاٍتٜاٟ

   



13

 پ٘ست رٕو 2-6
ٟ  آّ٘سض٠ ٛذفٜاٟ رفتار

 .تذا٢ٕذ تذٓ ت٘دٓ ٕاساٍِ تا ارتثاط در را پ٘ست رٕو تغ٢٢زات•
 

ٚ اٟ ٢ٕش پ٘ست رٕو ٗضؼ٢ت       حذٗد تا پ٘ست رٕو اىزچٚ . است خسْا٠ٕ ٗضؼ٢ت تزرس٠ تزاٟ ٕطإ
ٚ ٛاٟ ٗ ٕژاد تٚ س١ادٟ  رٕو ٗ پز١ذٙ رٕو سف٢ذ ، غ٢زطث٢ؼ٠ قزّش پ٘ست ، است ّزت٘ط پ٘ست٠ رٕيذإ

ٓ دٖٛذٝ پ٘ست در ( مث٘دٟ) آت٠   : است س١ز ضزح تٚ تذٓ سالّت٠ در اختالالت٠ ٕطا

 د١ذٙ دٗمزتٔ امس٢ذ تا ّس٢ّْ٘ت ّزاحٌ اس تؼض٠ ٗ خ٠ٕ٘ فطار ت٢ْار١ٜاٟ در رٕو قزّش پ٘ست•
 ( ّس٢ّْ٘ت ّقذّات٠ ّزاحٌ) .٠ّ ض٘د

 ١ا قَث٠ حَْٚ ، ض٘ك حاٍت ، ٕاماف٠ خ٘ٓ ىزدش مٖٖذٝ ت٢آ خامستزٟ سف٢ذ ٗ پز١ذٙ رٕو پ٘ست•
  . است افزاد در ضذ١ذ تزس

 ّإٖذ ٠ْٕ ض٘د، اضثاع امس٢ژٓ اس تذٓ خ٘ٓ مٚ ّ٘اقؼ٠ در ٠ّ ى١ٖ٘ذ سس٢إ٘ آٓ تٚ مٚ رٕو آت٠ پ٘ست•
  .٠ّ ض٘د د١ذٙ ّس٢ّْ٘تٜا، تزخ٠ پ٢طزفتٞ ّزاحٌ در ٗ تٖفس ّدارٟ إسذاد ، قَة ضؼف

 


