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تب راجعه

( بورليوز)

تؼشيق ثي٘بسي :
تت ساخؼٞٛ ،٠ػي ثي٘بسي اػپيشًٝتي اػت ً ٠ثٝ ٠ػئ ٠ثٜذپبيبٜٗ ،ٙتوْ ؿذ ٝ ٟثب ح٘الت ٌٗشس تت ٝ ٝخٞد
اػپيشًٝت دس خ( ٙٞاػپيشًٝت٘ي)ٗ ،ـخص ٗي ُشدد .چ ٙٞػيش ثي٘بسي ؿبْٗ دٝس١ٟبي چٜذ سٝص ٟتت ثب كٞاصْ
ةد ٝصٞست اپيذٗيي  ٝآٛذٗيي ،تظب١ش
چٜذ سٝص ٟثيتجي ٗيثبؿذ تت ساخؼ ٠يب تت ثبصُشد ث ٠آ ٙاؼالم ٗيُشددٟ .
ٗي٘ٛبيذٞٛ .ع ُ ٠٘١يش ،ث ٠تت ساخؼ ٠ؿپـي ٞٛ ٝع ثٗٞي ث ٠تت ساخؼ ٠ًٜ ٠اي ٗٞػ ٕٞاػت .
خذٗ ّٝوبيؼ ٠ثشخي اص ٝيظُي ١بي ثٞسٓيٞص ً ٠ٜاي  ٝؿپـي
ٝيظُي٢ب

ثٞسٓيٞص ؿپـي (اپيذٗيي)

ثٞسٓيٞص ً ٠ٜاي (آٛذٗيي)

ػبْٗ

ثٞسٓيب پشػيٌب

ٛبهْ

ً١ ٠ٜبي خٜغ اٝسٛيتٞدٝسٝع

ؿپؾ ثذ ٝ ٙؿپؾ ػش اٛؼبٙ

ٗخض ٙؼجيؼي

ٗٞؽ ،خشُٞؽ ،خلبؽ ،ػٜدبة 00

اٛؼب ٝ ٙپشي٘بت ١بي

تبثيش كصْ

دس تبثؼتب ٙؿبيؼتش اػت

١يؼپبٛيٌب 00

ثٞسٓيب سًبسٛتيغ

ؿيشاٛؼبٙ
دس صٗؼتب ٙؿبيؼتش اػت

عبمل بيمبري :
ػبْٗ ثي٘بسي اٞٛاػي اص ٗيٌشٝاسُبٛيؼٖ اػپيشًٝتبّ كٜشي  ٝپيچي ؿٌْ اص خٜغ ثٞسٓيب ٗي ثبؿذ  ٠ً ،دس

خبسج

ُٔج٢ٓٞبي هشٗض دس خ ٙٞيبكت ٗي ؿٞد  .ثٞسٓيب ١ب دس خ ٙٞتبص ٟث ٠سٝؽ ثشسػي صيش ٗيٌشٝػٌٞح دس صٗي ٠ٜتبسيي
) ( Dark Fieldهبثْ سٝيت ثٞد ٝ ٟث ٠ػٔت داؿت ٚكالطّ
 .ثٞسٓيب١ب ٛظيش ٓپتٞػپيشا  ٝتشپ٘ٛٞب اػپيشًٝت ١بيي اص خبٞٛاد ٟتشپ٘ٛٞب١ب ٗي

ٗتحشى ٗي ثبؿذ

.

ثبؿٜذ .اي ٚاسُبٛيؼٖ ١ب دس ثذٙ

اٛؼب ،ٙدس خبسج ُٔج١ ّٞبي هشٗض ،يبكت ٗي ؿٛٞذ .

دوره كمون :
اص  3تب  18سٝص ٗ ٝؼ٘ٞال  8سٝص اػت.

سير طبيعي :
ػالئٖ ثبٓيٜي تت ساخؼ ،٠ثؼذ اص پـت ػش ُزاؿت ٚدٝس٢ٛ ٟلتِي  7-8سٝص ،ٟث ٠ؼٞس ٛبُ٢بٛي ثب تت ٓ ٝشص  ٝػشدسد ٝ
خؼتِي ،ؿشٝع ٗي ؿٞد  ٝتب چٜذ سٝص ثؽٞس ٗتٜبٝة يب ٗذا ٕٝاداٗٗ ٠ي يبثذ .ػبيش ػالئٖ ثبٓيٜي ،ؿبْٗ دسد ػعالٛي،
دسد ٗلصٔي ،ثي اؿت٢بيي ،ػشك ٠خـي  ٝدسد ؿٌٖ

ٗيثبؿذ .ؿذت اي ٚػالئٖ دس سٝص ا ّٝؿشٝع ثي٘بسي ٛبچيض

اػت ٓٝي دس خالّ سٝص١بي ثؼذ ،اكضٝد ٟؿذ ٝ ٟث ٠ظؼق  ٝػؼتي ؿذيذي ٜٗدش ٗي ُشدد
دس ٗؼبي ٠ٜاي ٚثي٘بسا ٙتت ؿذيذً ،ب١ؾ كـبس خ ،ٙٞاكضايؾ تؼذاد ٛجط ٗتٜبػت ثب ؿذت تت ،پُشخٛٞي ٗٔتح٘،٠
ثثٞسات پتـيبٓي ً ٠دس ت ،٠ٜؿبيغ ت س اص اٛذإ ١ب اػت  ٝثضسُي ًجذ  ٝؼحبّ ،يبكت ٗي

ُشدد ٓٝي يشهب ٝ ٙػالئٖ

ُشكتبسي ػيؼتٖ ػصجيٛ ،بدس ٗي ثبؿذ.
ثب تٓٞيذ آٛتي ًش ظذّ ثٞسٓيب١بي ٗٞخٞد دس خ ،ٙٞاي ٚاسُبٛيؼٖ ١ب اص خٗ ،ٙٞح ٞؿذ ٝ ٟػالئٖ ثبٓيٜي ،كشًٝؾ ٗي
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٘ٛبيذ ٓٝي اسُبٛيؼٖ ١ب يي يب چٜذ ثبسديِش دػتخٞؽ تـيي سات آٛتي طٛيي ٝاهغ ؿذ ٝ ٟثب تٌثيش ٗدذد  ٝايدبد
اػپيشًٝت٘ي ٌٗشسٞٗ ،خت يي يب چٜذ ػٞد ديِش ٗي ؿٛٞذ  ٝػشاٛدبٕ ثب تٞهق تـييشات آٛتي طٛيي ،دس اثش دكبع
ؼجيؼي ثذ ٙاص ثيٗ ٚي سٛٝذ  ٝاُش ثي٘بس تب آ ٙصٗب ٙخب ٙػبٖٓ ث ٠دس ثشد ٟثبؿذ خٞدثخٞد ث٢جٞد ٗي يبثذ  ٝثٜبثشاي،ٚ
ثٞسّيٞص خض ٝثي٘بسي ١بي خٞد ٗحذٝد ؿٛٞذ ،ٟث ٠حؼبة ٗي آيذ .الصٕ ث ٠يبدآٝسي اػت ً ٠ؿذت ح٘الت ثؼذي تت
ساخؼٛ ٠ؼجت ث ٠ح٘ٔ ٠آٝي ،٠خليق تش ٗي ثبؿذ ث ٠ؼٞسي ً ٠دس ح٘ٔ ٠ا ،ّّٝتت اص ؿذت ثباليي ثشخٞسداس اػت دس
حبٓيٌ ٠دس ح٘الت ثؼذي اص ؿذت آً ٙبػت ٝ ٠ثش كٞاصْ ح٘الت ثذ ٙٝتت ،اكضٝدٗ ٟيؿٞد.

وضعيت جهبني و منطقه اي بيمبري :
تت ١بي ثبصُشد ثصٞست ُ ٠٘١يش يب تج٢بي ثبصُشد ؿپـي  ٝيب تي ُيش يب تت ثبصُشد ً٠ٜاي ظب١ش ٗيؿٛٞذٞٛ .ع
ؿپـي ثي٘بسي دس  ٠٘١خبي خ٢ب ٙديذ ٟؿذ ٟاػت .تت ثبصُشد ؿپـي ً ٠ث ٠تت هحؽي ،تت ُشػِٜي  ٝتت
كوش ٛيض ٗؼشٝف اػت ثصٞست اپيذٗيي  ٝدس صٗب ٙهحؽي  ٝؿشايؽي ٗبٜٛذ آ ٙايدبد ؿذ ٝ ٟػبْٗ آ ٙثٞسٓيب
سًٞسٛتيغ ٗي ثبؿذ .دس اي ٚؿٌْ ثي٘بسي ٗخض ٙت٢ٜب اٛؼب ٙثٞد ٝ ٟػٞد آٛ ٙيض يٌجبس ديذٗ ٟيـٞد  ٝثب دسٗبٙ
تي دٝص ث٢جٞدي حبصْ ٗيؿٞد.
اي ٚثي٘بسي دس ت٘بٕ ٛوبغ دٛيب ث ٠اػتثٜبء ٜٗب ؼوي اص خٜٞة ؿشثي اهيبٞٛع آسإ يبكت ٗي ؿٞد  .اٛتـبس تت ساخؼ٠
ؿپـي ،استجبغ ٗؼتوي٘ي ثب ػٞاْٗ اهتصبدي ،اخت٘بػي  ٝػٞاْٗ اًٞٓٞطيي ،داسد دس حبٓي ً ٠اٛتـبس تت ساخؼ٠ًٜ ٠
اي دس استجبغ ثب ثيٞٓٞطي ًٛ ٠ٜبهْ اػت  .تٞظيح اي ٠ٌٜتت ساخؼ ٌٚ٘ٗ ٠اػت اص ؼشين ٗبدسصادي  ٝاٛتوبّ خٛ ٙ ٞيض
ٜٗتوْ ؿٞد.
آخشيُ ٠٘١ ٚيشي ثضسٍ تت ساخؼ ٠ؿپـي ؼي خ َٜخ٢بٛي د ّٕٝدس آكشيوبي ؿ٘بٓي  ٝاسٝپب حذٝد  50000اٛؼب ٙسا
ث١ ٠الًت سػبٛذ ٟاػت .اي ٚثي٘بسي ٜٞ١ص دس ؿشم ٗ ٝشًض آكشيوب دس ٜٗبؼوي ٛظيش اتيٞپي ،ػٞدا ،ٙػٗٞبٓي  ٝچبد ٝ
٘١چٜي ٚدس آٗشيٌبي خٜٞثي  :دس ٜٗبؼوي ٛظيش ثٓٞيٞي  ٝپِش ٝحبٓت آٛذٗيي داسد  .ثيـتشيٞٗ ٚاسد ثيٖاسي ،اص ًـٞس
اتيٞپي ُضاسؽ ٗي ؿٞد  ٝػبٓيب ٠ٛثبٓؾ ثش د١ ٟضاس ٗٞسد ٗي ثبؿذ ٞٗ ٝاسد ٝاسد ٟثي٘بسي ُب١ي دس اسٝپب  ٝآٗشيٌبي
ؿ٘بٓي ٛيض يبكت ٗي ؿٞد تت ساخؼ ٠ًٜ ٠اي  ،دس ت٘بٕ ٛوبغ دٛيب  ٝاصخ٘ٔ ٠دس ايشا ،ٙتشًي ،٠ػشام ،اكـبٛؼتب ٙخٜٞة
ؿٞسٝي ػبثن ،ػٞسي ،٠كٔؼؽي ،ٚچي . . . ٚيبكت ٗيؿٞد
ٝظؼيت ثي٘بسي دس ايشا: ٙ
ُ ٠٘١يشي تت ساخؼ ٠ؿپـي يي ثبس دس ػبّ ١بي  1298-9دس ؿشم ايشاٞٛ ،ٙاحي ثيشخٜذٗ ،ـ٢ذ  ٝتشثت حيذسي٠
سا كشا ُشكت ٝ ٠ثبس ديِش دس ػبّ ١بي  1322-5دس ت٢شا ،ٙآثبدا ٝ ٙچٜذ ٛوؽ ٠ديِش ًـٞسُ ،ضاسؽ ُشديذ ٟاػت .
تبً١ ٠ُٛٞ ٜٙٞبي ثٞسٓيب پشػيٌب ،ثٞسٓيب ٗيٌشٝتي ،ثٞسٓيب التيـٞي  ٝثٞسٓيب ثبٓتبصاسدي دس ً١ ٠ٜبي ايشا ٙيبكت ؿذٟ
اػت  ٝثٞسٓيب پشػيٌب  ٝثٞسٓيب ثبٓتبصاسدي سا اص خٗ ٙٞجتاليب ٙث ٠تت ساخؼ ٠ًٜ ٠اي خذا ٞ٘ٛد ٟاٛذ  .ث ٠ؼٞسي ً ٠ثٞسٓيب
پشػيٌب دس ٜٗبؼن ؿ٘بٓي  ٝؿشة ًـٞس ٛظيش اػتب١ ٙبي  ،آرسثبيدبٙ

ؿشهي ؿ٢شػتب٢ٛبي ٗيب ،٠ٛػشاة ،ا١ش ٝ

١شيغ  ،اسدثيْ ،آرسثبيدب ٙؿشثي ،صٛدب ،ٙت٢شاٗ ،ٙشًضي ،ػٜ٘ب ،ٙخشاػب٘١ ،ٙذاً ٝ ٙشٗبٛـب ،ٟيبكت ؿذ ٟاػت .
ً١٠ٜبي ٛشٕ دس ت٘بٗيهؼ٘ت٢بي ٜٗبؼن ٗؼٌٛٞي اػٖ اص ٗحْ ٢ِٛذاسي دإ  ٝؼيٞس  ٝاتبه٢بي ٗؼٌٛٞي ثؼٔتؿشايػ
ُشٕ  ٝسؼٞثي ٗيتٞاٜٛذ صٛذُي ٘ٛبيٜذ
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ثٞسٓيب پشػيٌب ثٝ ٠ػئ ٠ًٜ ٠تٞٓٞصاٛي ٜٗتوْ ٗي ُشدد  ٝدس آرسثبيدب ٙؿشهي  ٝؿشثي اص داٗ ٠ٜخٜٞثي ً١ ٟٞبي
آساسات ،داٗ ٠ٜخٜٞثي ُ ٝب١ي ؿ٘بٓي سؿت ٠استلبػبت آجشص ً ٠تب خشاػب ٙاداٗٗ ٠ي يبثذ  ٝداٗ١ ٠ٜبي ؿشهي  ٝؿشثي
ػٔؼٔ ٠خجبّ صاُشع يبكت ٗي ُشدد ٓ ٝزا ٜٗبؼوي ٛظيش ٗيب ،٠ٛصٛدب ٝ ٙؿب١شٝد ث ٠ػٜٞاً ٙب١ ٙٞٛب

ي تت ساخؼ٠

ً ٠ٜاي ،ؿٜبخت ٠ؿذ ٟاٛذ  ٝؼجن ُضاسؽ دًتش ًشي٘ي دس ػبّ  1355حذٝد  %38ثي٘بسا ٙتت داس هصجًٞ ٠سائيٖ اص
تٞاثغ اػتب ٙاسدثيْ ٗجتال ث ٠اي ٚثي٘بسي ثٞد ٟاٛذ  .ظٜ٘بً ؼي ٗؽبٓؼ ٠اي ً ٠دس ػبّ  1365دس اػتب ٙاسدثيْ صٞست
ُشكت ٠اػت  11/2دسصذ ثي٘بسا ٙتت داس ،دچبس اي ٙثي٘بسي ثٞد 46 ٝ ٟدسصذ ٗٞاسد آ ٙدس ٞٛصاداًٞ ٝ ٙدًب ٙهجْ اص
دثؼتب ،ٙسخ داد ٟاػت  .دس ايٗ ٚؽبٓؼ ،٠ثٞسٓيب پشػيٌب ػبْٗ ثي٘بسي ثٞد ٝ ٟآ ٙسا ػال ٟٝثش اٛؼب ٙاص

18ـ 12دسصذ

ً١ ٠ٜبي اٝسٛيتٞدٝسٝع تٞٓٞصاٛي آٜٗ ٙؽو ٠يبكت ٠اٛذدس ػبّ ١بي 1372ـ 1371دس ؿ٢شػتب ٙصٛدب١ ٠ٛٞ٘ٛ ،ٙبي
خٛٞي ت٢ي ٠ؿذ ،ٟپغ اص ٗـب١ذات ٗيٌشٝػٌٞپي ٗؼتويٖ  ٝثشسػي ػشٞٓٝطيٌي اي٘ٞٛٞكٔٞسػبٛغ ؿيش ٗؼتويٖ
( ، )IFAآٓٞدُي ث ٠ثٞسٓيب  ٝػيبس آٛتي ثبدي ثٞسٓيب پشػيٌب سديبثي ُشديذٗ ٝ ٟـخص ؿذ ٟاػت ًٛ 24 ٠لش اص ١ش دٟ
١ضاس ٛلش اكشاد ٗٞسد ٗؽبٓؼ ٠دچبس آٓٞدُي ث ٠ثٞسٓيب دس خٙٞ

ٗحيؽي ،ثٞد ٟاٛذ ٘١ .چٜي ٚدس ثشسػي ػشٞٓٝطيٌي

١ ٠ٛٞ٘ٛب ٗـخص ؿذ ٠ً ٟدس  %5/3اكشاد خبٗؼٞٗ ٠سد ثشسػي ،آٛتي ثبدي ثٞسٓيب پشػيٌب ثب ػيبس  1:80دس ُش١ ٟٝبي
ٗختٔق ػٜي  ٝخٜؼي ػبًٜي ٚايٜٗ ٚبؼنٗ ،ثجت ثٞد ٟاػت .
خذ ّٝاٛتـبس خـشاكيبيي ً١ ٠ٜبي ٛبهْ ثٞسٓيب دس ايشاٙ
ٞٛع ً٠ٜ

اٛتـبس خـشاكيبيي

اٝسٛيتٞدٝسٝع تٞٓٞصاٛي

آرسثبيدب ٙؿشثي  ٝؿشهي  ٝاسدثيُْ،يالٗ،ٙبصٛذسا ،ٙؿ٘بّ خشاػبٙ
ػٜ٘ب٘١ ،ٙذا ٝ ٙصٛدب،ٙت٢شاٗ ٝ ٙشًضيً،شدػتبً ٝ ٙشٗبٛـبٟ

اٝسٛيتٞدٝسٝع تبستبًٞكؼٌي

ؿ٘بّ خشاػبٙ

اٝسٛيتٞدٝسٝع اساتيٌٞع

ػيؼتب ٝ ٙثٔٞچؼتبً ، ٙشٗب ،ٙاصل٢ب ،ٙت٢شا ،ٙخٞصػتبٙ
كبسع  ٝحبؿي ٠خٔيح كبسع

تحويوبت اخيش ،دس اػتب ٙػٜ٘بٝ ٙكٞس ً١ ٠ٜبي ٛشٕ  ٝپشاًٜذُي خـشاكيبيي آ ٙسا ٗـخص ٛ ٝوؾ ً١ ٠ٜبي ٛشٕ
(آسُبصيذ )ٟسا دس اٛتـبس ثي٘بسيٛ ،ـب ٙداد ٝ ٟثش اػبع اي ٚثشسػي ثيـتشيٝ ٚكٞس ً ٠ٜت ٞٓٞصاٛي دس ٜٗؽو ٠ؿ٘بٓي ٝ
ً١ٞؼتبٛي ؿ٢ش١بي اػتب ٙػٜ٘ب ٙؿ٢شػتبُ ٙشٗؼبس ٝ ،ػٜ٘ب ٝ ٙؿب١شٝد ثٞد١ ٠ًٜ ٟبي خ٘غ آٝسي ؿذ ٟدس 23
دسصذ ٗٞاسد ،آٓٞد ٟث ٠ثٞسٓيب ُضاسؽ ؿذ ٟاػت.

راه سرايت:
ثي٘بسي ٗؼتوي٘ب اص اٛؼب ٙث ٠اٛؼب ٙهبثْ اٛتوبّ ٛيؼت اٛتوبّ ث ٠اٛؼب ٙاص ؼشين ُضؽ  ٝخ ٙٞخٞاسي ً١ ٠ٜب ٝ
ٗبيغ ًًٞؼبّ آ٢ٛب صٞست ٗي ُيشد
ثي٘بسي تٞػػ ُضؽ ً١( ٠ٜش د ٝخٜغ) ٜٗتوْ ٗي ُشدد ُضؽ ِٜ١بٕ ؿت اتلبم ٗي اكتذ ٗحْ ُضؽ ثذ ٙٝدسد
ثٞد ٟخبي آً٘ ٙتش اص يي ػبػت ٗي ٗبٛذ  ٝاػٌبس ًٞچٌي ٘١شا ٟخبسؽ ديذٗ ٟي ؿٞد خٛٞخٞاسي ً 5 ٠ٜتب 20
دهيو ٠ؼً ّٞـيذ ٠ًٜ ٝ ٟتب آخش ػ٘ش آٓٞدًٜٜ ٟذ ٟثٞد ٝ ٟآٓٞدُي سا ثٛ ٠ؼٔ٢بي ثؼذ اص ؼشين تخ٘ذا ٙاٛتوبّ
ٗي د١ذ .
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عاليم ببليني بيمبري :
دٝس ًٙٞ٘ ٟثي٘بسي تت ثبص ُشد ً ٠ٜاي  3تب  7سٝص(ٗتٞػػ  5سٝص) ثٞد ٝ ٟتب  20سٝص ٗ ٖ١ي تٞاٛذ اداٗ ٠داؿت٠
ثبؿذ  .دس ؿشٝع  ٝاػتوشاس ثي٘بسي ػاليٖ صيش يٌي پغ اص ديِشي  ٝيب ٘١ضٗب ٙظب١ش ؿذ ٝ ٟتبثٔ ٞثي٘بسي سا ًبْٗ
ٗي ٘ٛبيٜذ ُ ٝب١ب ػالي٘ي ٗبٜٛذ خؼتِي  ٝػشدسد  ٝحبٓت تٞ٢ع ثصٞست ٗوذٗبتي ظب١ش ٗي ُشدٛذ .
ٓ -1شص  :اثتذا ثي٘بس احؼبع ػشٗب ًشد ٟػپغ دچبس ٓشص ؿذيذي ٗيُشدد ً ٠ث٘شٝس ؿذت  ٝظؼق يبكتٝ ٠
تٌشاس ٗيُشدد.
 -2تت ٘١ :ضٗب ٙثب ٓشص ؿشٝع ؿذ ٝ ٟث ٠حذٝد  40دسخ ٠ػبٛتيِشا  ٝصٗبٛي  ٖ١ث 41 ٠دسخ ٠ػبٛتي ُشاد ٗي سػذ
ح٘الت ٌٗشس تت ثٗ ٠ذت  9-2سٝص ثٞد ٝ ٟدس كٞاصآل  ٙدٝس١ ٟبي ثي تجي ث٘ذت ٝ 4-2خٞد داسد  ٝثتذسيح
دٝس١ٟبي تت ًب١ؾ ٗييبثذ .تخليق تت دس ػبػبت آٝي ٠سٝص ثٞد ٝ ٟتؼذاد ظشثبٛبت هٔت ثب تت ٗؽبثوت داسد.
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ػشدسد :ثي٘بس اص ػشدسد كٞم آؼبد ٟؿذيذ ً ٠اًثشاً دس ٛبحي ٠پغ ػش  ٝپيـبٛي ُ ٝب١ي  ٖ١دس ؽهيو١ ٠ب

ٗيثبؿذ ؿٌبيتداسد.
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ًٞكتِي ػعالٛي :ثذٛجبّ تت ٓ ٝشص ًٞكتِي ػعالٛي ثٞيظ ٟدس اؼشاف ػت ٙٞكوشات ،سا٢ٛب  ٝػبه٢ب تظب١ش

ٗي٘ٛبيذ.
 -5ثشاكشٝختِي صٞست  ٝپشخٛٞي چـ٘٢ب  :حبصْ اتؼبؽ ػشٝم ٗخيؽي ثٞد ٝ ٟدس ديِش كؼ٘ت٢بي ثذٛ ٙيض ٗي
تٞاٛذ ٝخٞد داؿت ٠ثبؿذ .
 -6ثضسُي ؼحبّ ً ٝجذ  :دس اًثش ٗٞاهغ ؼحبّ اكضايؾ يبكت ٝ ٠هبثْ ٓ٘غ  ،حؼبع  ٝدسدٛبى ٗي ُشدد  ٝحدٖ
آ ٙدس دٝس ٟتجذاس اكشايؾ  ٝدس دٝس ٟثي تجي ث ٠حبٓت ػبدي ثش ٗي ُشدد

ً .تذ دس ٗٞاسد ً٘تشي اصديبد حدٖ

پيذا ًشد ٝ ٟدس اي ٚصٞست ًجذ ٛيض دسدٛبى ٗي ؿٞد  .توشيجب دس ٞٗ %50اسد ١پبتِٗٞبٓي يشهب ٙخليق ٛيض ديذٟ
ٗي ؿٞد .
 -7خٛٞشيضي  :خٛٞشيضي ثؼٔت ًب١ؾ پالًت٢بي خٗ ٙٞحيؽي ثٞد ٝ ٟثصٞست٢بي اپيؼتبًؼي ٘١ ،بچٞسي ٝ
ُٞٔٞ٘١ثيٜٞسي  ٝخٛٞشيضي ١بي خٔذي ثصٞست پتـي  ٝپٞسپٞسا ً ٠دس پبيب ٙآٝي ٚح٘ٔ ٠تت  ٝدس ؼي  1تب  2سٝص
ظب١ش ٗي ُشدٛذ ديذٗ ٟي ؿٞد .
 -8ػاليٖ ديِش :ؿبْٗ ػشك ،٠اٝتيت ٗيبٛي ،آت٢بة ايشيغ  ٝايشيذٝػئٌيت ،كٞتٞكٞثيٓ ،تبسطي ،تٞ٢ع
اػتلشاؽ ٗيثبؿذ.

5

ٝ

عاليم آزمبيشگبهي:
ػاليٖ آصٗبيـِب١ي ؿبْٗ ًب١ؾ ُٞٔٞ٘١ثيً ،ٚب١ؾ تؼذادُٔج٢ٓٞبي هشٗض ،اكضايؾ ُٔج٢ٓٞبي ػليذ ،اكضايؾ
ػشػت ػذي٘بٛتبػي ٝ ٙٞصٗب ٙپشٝتشٗٝجيٗ ٚي ثبؿذ صٗب ٙاٛؼوبد ٛيض اًثشا ؼٞالٛي ٗي ُشدد  BUN.ثبال سكتٝ ٠
تشاٛغ آٗيٜبص١بي ػشٕ صيبد ٗي ؿٛٞذ  ٝثئيشٝثي ٝ ٚكؼلبتاص١بي آٌٓبُٓ ٚب١ي اكضايؾ ٗي يبثٜذ .

تشخيص:
سٝؽ ػشيغ ٜٗ ٝبػت تـخيص آصٗبيـِب١ي سٝيت ٗيٌشٝػٌٞپي ثٞسٓيب١ب دس ديذ ٗؼتويٖ اػ٘يش خٛٞي ثب
صٗي ٠ٜػيب ٟيب س َٛآٗيضي ُي٘ؼب ٗيثبؿذ.

تشخيص افتراقي:
دس تـخيص اكتشاهي تج٢بي ثبصُشد ثي٘بسي٢بي ٗبالسيبٓ ،پتٞػپيشٝص ،تت صسد  ٝتت دا( َٛدس ٜٗبؼن آٓٞد ٟث٠
ٝيشٝع اي ٚثي٘بسي٢ب)١ ،پبتيت  ،تت ٗبٓت ،تيلٞع  ،پٜٛٞٗٞي  ،آت٢بة ًيؼٗ ٝ ٠دبسي صلشاٝي  ٝثبالخشٟ
آپبٛذيؼيت ٗؽشح ٗيثبؿٜذ.

درمبن:
داسٝي اٛتخبثي خ٢ت دسٗب ٙتت ثبصُشد ً ٠ٜاي تتشاػئٌيٗ 500 ٚئي ُشٕ ١ش  6ػبػت ث٘ذت د ٟسٝص ٗي
ثبؿذ  ٝدس صٛب ٙثبسداس ًٞ ٝدًب ٙداسٝي ٗٞثش اسيتشٗٝبيؼيٗ ٚي ثبؿذ .
ػال ٟٝثش دسٗب ٙآٛتي ثيٞتيي ثبيؼتي ثي٘بس دس ثؼتش اػتشاحت ٞ٘ٛد ٝ ٟتت ثي٘بس ثب داس١ٝبي پبيي ٚآٝسٛذ ٟتت
ًٜتشّ ؿذ ٝ ٟػشدسد  ٝدسد ػعالٛي ثب ٗؼٌ ٚتؼٌي ٚداد ٟؿٞد

 .اختالالت آٌتشٓٝيتي  ٝخٛٞشيضي٢ب ثب

خٞساٛذٗ ٙبيؼبت حبٝي اٗالح الصٕ  ٝتضسين ٝيتبٗيًٜ k ٚتشّ ٗي ُشدد.
ػبسظ٘٢ٗ ٠ي ً ٠پغ اص ؿشٝع دسٗب ٙتت ثبصُشد ٗـب١ذٗ ٟي ؿٞد ٝاًٜؾ ٗ Jarish Hexheimerي ثبؿذ
ً ٠دس اثش ا٢ٛذإ ثٞسٓيب١ب  ٝآصاد ؿذ ٙپشٝتئي٢ٜبي ػٔٓٞي آ٢ٛب اتلبم ٗياكتذ  ٝثبػث ث ٖ٢خٞسد ٙتؼبدّ اػيذي
ثبصيخ ٝ ٙٞايدبد اػيذٝص ثب ثبال سكت ٚاػيذ الًتيي ؿذٜٗ ٝ ٟدش ث ٠اكت كـبس خ ، ٙٞتبًي ًبسدي  ٝاكضايؾ
ؿشيب ٙسيٞي ٗي ؿٞد  ٝثي٘بس ؿذيذا ٛب آس إ ؿذ ٟاحؼبع ػشٗب  ،ػشدسد ؿذيذ ،اظؽشاة ١ ٝزيبٗ ٙي ًٜذ .
خ٢ت خُٔٞيشي اص ايٝ ٚاًٜؾ پيـ٢ٜبد ؿذ ٟاػت ً ٠دسٗب ٙآٛتي ثيٞتيٌي ثب دٝص پبيي ٚؿشٝع ؿذ ٝ ٟدس
ػشض  1تب  2سٝص ث ٠دٝص حذاًثش دسٗبٛي سػبٛذ ٟؿٞد ٘١ ٝچٜي ٚثب تدٞيض ٗبيؼبت كشاٝا ٙثصٞست ػشٕ
كيضيٞٓٞطي اص ٝهٞع ايٝ ٚاًٜؾ ٗي تٞا ٙخُٔٞيشي ٞ٘ٛد .
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پيشگيري از تب ببزگرد كنهاي:
ثذٓيْ تـييش دائ٘ي آٛتي ط٢ٛبي ػؽح ػٔٓٞي ثٞسٓيب١ب ايٜ٘ي دائ٘يايدبد ٘ٛي ؿٞد ثؽٞسيٌ ٠كشد ٗجتال ثؼذ اص دٝ
تب چ٢بس ٗب ٟاص اثتالء آٝيٗ ٠يتٞاٛذ ٗدذداً ثي٘بس ُشدد ٓزا ٝاًؼيٜبػي ٝ ٙٞػشٝتشاپي اٌٗب ٙپزيش ٘ٛيثبؿذٓٝ.ي
دس ٜٗبؼن اٛذٗيي ثذٓيْ ت٘بع دائ٘يثب ٛبهْ ثي٘بسي (ًٝ ٝ )٠ٜسٝد ثٞسٓيب ث ٠ثذٞٛ ٙػي ايٜ٘ي ثٞخٞد ٗيآيذ ً٠
اكشاد ٜٗؽو ٠دس ثشاثش ثي٘بسي ٗصٗ ٙٞيُشدٛذ آجت ٠اُش كشد ثٜٗ ٠ؽو ٠اي ديِش ٗؼبكشت ٗٙبيذ  ٝثب ٞٛع ديِشي
اص ثٞسٓيب١ب ت٘بع پيذا ًٜذ  ٝيب ٗذتي اص ٗحْ ػٌٛٞت خٞد دٝس ثبؿذ  ٝپغ اص چٜذ ٗذت ثب ٘١بٞٛ ٙع ثٞسٓيب
ت٘بع پيذا ًٜذ ث ٠ثي٘بسي ٗجتال ٗي ؿٞد ث٘٢ي ٚخبؼش ٗشدٕ ايٜٗ ٚبؼن ػبثوبً دس صٗبٗ ٙؼبكشت تؼذادي اص ً٠ٜ
١ب سا ٘١شا ٟخٞد ٕي ثشدٛذ تب دس ِٜ١بٕ ثبصُـت ث ٠ثي٘بسي ٗجتال ِٛشدٛذ( .ثٞسٓيٓٞيضاػي)ٙٞ

ث٢تشي ٚسا ٟپيـِيشي اص ثي٘بسي ثي٘بسيبثي  ٝدسٗب ٙداسٝيي كشد ٗجتال ٗي ثبؿذ ً ٠ػال ٟٝثش اص
ثي ٚثشد ٙثٞسٓيب١ب دس خ ٙٞثي٘بس دس صٞست تـزي ٠ًٜ ٠اص خ ٙٞاي ٚاكشاد ثٞسٓيب١بي ٗٞجٝد دس
ثذٛ ٠ًٜ ٙيض اص ثيٗ ٚيشٛٝذ.
ثٜٗ ٠ظٞس پبى ًشد ٙداٗ٢ب اص ً ، ٠ٜح٘بٕ ظذ ً ٠ٜثب ػٜ٘ٗ ٕٞبػت ٗؼّ٘ٞتشي ٚسٝؽ ثٞد ٝ ٟدس ًٜبس اي ٚاٗش
ٗيتٞا ٙث ٠ث٢ؼبصي ٗحيػ ٢ِٛذاسي دإ  ٝؼيٞس  ٝايدبد كبصٔ٠

ٜٗبؼن ٗؼٌٛٞي اص ٗحْ ٢ِٛذاسي دإ١ب

ٗجبدست ٖٝٛد .
ثً٘ ٠ي ٗجبسص ٟثب ً١ ٠ٜبي ٛشٕ ً١ ٠ٜبي ػخت ٛيض اص ثيٗ ٚي سٛٝذ ٓزا احت٘بّ ثشٝص ثي٘بسي تت خٛٞشيضي
دٜ١ذً ٟشي٘ٛ )CCHF( ًِٜٞ ٠يض ًبػتٗ ٠ي ؿٞد صيشا ػبْٗ اٛتوبّ اي ٚثي٘بسي ٞٛػي ً ٠ٜػخت ٗي ثبؿذ .
ثؽٞس خالص ٠سا٢١بي پيـِيشي اص ثي٘بسي ػجبستٜذ اص :
 -1آٗٞصؽ ث٢ذاؿت ثٗ ٠شدٕ ثٜٗ ٠ظٞس ؿٜبػبٛذ ٙػالئٖ  ،سا٢١بي اٛتوبّ  ٝپيـِيشي اص ثي٘بسي ث ٠آ٢ٛب .
 -2ثي٘بسيبثي  :خ٢ت هؽغ صٛديش ٟاٛتوبّ ثي٘بسي  ٝپيذاًشد ٙػشيغ ٗخبص ٙآٓٞد ٝ ٟدسٗب ٙث٘ٞهغ ً ٝبْٗ آٛ ٙوؾ
ٗ٘٢ي دس ًٜتشّ اي ٚثي٘بسي داسد .
ٗ-3جبسص ٟثب ٛبهْ ثي٘بسي :
دس ٗٞسد ً١ ٠ٜبي ً ٠ث ٠صيؼت ٚدس اٗبً ٚاٛؼبٛي ػبصؽ يبكت ٝ ٠هؼ٘تي اص ػيش تٌبٗٔي خٞد سا دس ؿٌبفديٞاس١ب يب چٞث٢ب ٗي ُزاسٜٛذ  ،خذاػبصي ٗحْ اػتشاحت ثب ٗحْ ٢ِٛذاسي حيٞاٛبت أ١يٛ ،ظبكت ٜٗضّ  ٝثٜب ٞ٘ٛدٙ
اٗبً ٚؼجن اص ّٞث٢ذاؿتي  ٝثٌبسثشدٗ ٙصبٓح ػبخت٘بٛي ٜٗبػت  ،ث٢ؼبصي دسص١ب  ٝؽًبك٢بي ً ٠پٜبِ١ب١ ٠ًٜ ٟب
١ؼتٜذ ًٛ ٠وؾ ٗ٘٢ي دس ٗجبسص ٟثب ً١ ٠ٜب داسد .
-دس ٗٞسد ً١ ٠ٜبي ً ٠دس ٗحْ ٢ِٛذاسي حيٞاٛبت أ١ي كؼبٓيت داسٛذ  ،خذاػبصي ٜٗبصّ ٗؼٌٛٞي اص آؿْ ٗ ٝحْ
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٢ِٛذاسي حيٞاٛبت  ٝسػبيت ٗٞاصي ٚث٢ذاؿتي دس ػبخت٘ب ٝ ٙاصؽجْ ١ب ثؼيبس ٗليذ اػت .
خ٢ت حلبظت كشدي دس ٜٗبؼن آٓٞد ٟاػتلبد ٟاص پـ ٠ثٜذ  ٝثٌبس ثشدٞٗ ٙاد دٝس ًٜٜذ ٟحـشات ٗي تٞاٛذ ٗٞثشثبؿذ .
ثب تٞخ ٠ث ٠اي ٠ٌٜتبسيٌي ٗ ،حْ ٜٗبػجي ثشاي ح٘ٔ ٠ًٜ ٠ث ٠اٛؼب ٙخ٢ت خ ٙٞخٞسد ٙاػت ٓزا ثبيؼتي دسٗحٔ٢بي آٓٞد ٟحتي آ٘وذٝس ثب ايدبد سٝؿٜبئي ًبكي دس ٗحْ اػتشاحت اص ٛضديي ؿذ١ ٠ًٜ ٙبي اٝسٛيتٞدٝسٝع
خُٔٞيشي ُشدد.
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