
  اٌش جشيبٖ اِىتشيىي ٔٛجٛد دسٔغضا٘ؼبٖ سا ثٝ كٛست ٔٙحٙي دس ثيبٚسيٓ، ثٝ ايٗ وبس اِىتشٚآ٘ؼفٌٛشافي ٔي ٌٛيٙذ.

 .(EEG)دػتٍبٜ ثجت وٙٙذٜ:اِىتشٚآ٘ؼفٌٛشاف                                      ٔٙحٙي ايجبد ؿذٜ:اِىتشٚ آ٘ؼفٌٛشاْ

EEG ػت ٔثال ثب ٘ٛاس ٔغض ٔيتٛاٖ چه وشد وٝ جبيي اص ٔغض ٔختُ ؿذٜ دس تـخيق ثيٕبسي ٚ ثشسػي فّٕىشد ٔغض وٕه وٙٙذٜ ا

 اػت يب ٘ٝ؟

جب٘ٛس  ٞيچٞؼتٙذ.  پش ػِّٛيجب٘ٛساٖ  ٕٞٝ. ٘ذاس٘ذجب٘ٛساٖ دػتٍبٜ فلجي  ٕٞٝديذٜ ٔي ؿٛد ِٚي  جب٘ٛساٖدس  فمظدػتٍبٜ فلجي 

 ٚجٛد ٘ذاسد. ػِّٛيته 

 ثبؿٙذ. غيش فلجي.يبختٝ ٞبي ثبفت فلجي ٔي تٛا٘ٙذ يبختٝ ٞبي ٘يؼتٙذيبختٝ ٞبي فلجي  فمظيبختٝ ٞبي ثبفت فلجي 

 

 اػت. يه جؼٓ ػِّٛيٚ  يه ٞؼتٝٞؼتٙذ. ثب ٞشؽبٞشي ٞٓ وٝ ثبؿذ داساي  ته ٞؼتٝ ايٕٞٝ ٘ٛسٖٚ ٞب 

 ػيتٛپالػٓ ثيـتش                           

 ٞؼتٝ جؼٓ ػِّٛي           ٔحُ لشاسٌيشي

 حبٚي ا٘ذأه                          

د٘ذسيت ٚجٛد داؿتٝ ثبؿذ. د٘ذسيت ٞب پيبْ فلجي سا  چٙذيب  يهتقذاد د٘ذسيت ٞب ثؼتٍي ثٝ ٘ٛسٖٚ داسد. دسيه ٘ٛسٖٚ ٔيتٛاٖ 

 دسيبفت ٔيىٙٙذ ٚ ثٝ جؼٓ ػِّٛي ٞذايت ٔي وٙٙذ.

 آٖ دس ٘ٛسٖٚ ٞبي ٔتفبٚت فشق ٔي وٙذ.  عَٛيه آوؼٖٛ ٚجٛد داسد. أب  فمظ٘ٛسٖٚ ٞب   ٕٞٝدس 



٘ٛسٖٚ ٞب ، چٙذ سؿتٝ پبيب٘ٝ آوؼٛ٘ي ٚجٛد داسد. ٚؽيفٝ        ا٘تمبَ)٘ٝ  ٕٞٝا٘تٟبي آوؼٖٛ يه پبيب٘ٝ آوؼٛ٘ي ٚجٛد داسد. دس

 ٞذايت(

ٚ دس تٕبع ثب ٔبدٜ اعشاف اػت سا ٌشٜ سا٘ٛيٝ ٔي ٌٛييٓ.دس ٌشٜ سا٘ٛيٝ پيبْ فلجي ٔي تٛا٘ذ تِٛيذ  ٘ذاسد٘مغٝ اي وٝ غالف ٔيّيٗ 

 ثـٛد.

آٖ ٘ٛسٖٚ داساي غالف ٔيّيٗ اػت.ٔيّيٗ اص جٙغ غـبء اػت.ٔيّيٗ دس ٚالـ غـبء ػَّٛ ٞبي  لغقب*ٚلتي ٞذايت جٟـي ثبؿذ ، 

 ٘ٛسٌّٚيب اػت. 

 ، ػشفت ٞذايت پيبْ ثبالتش ٔي سٚد*ٞشچٝ تقذاد غالف ٔيّيٗ وٕتش ثبؿذ

 .ٕ٘ي وٙٙذ٘ٛسٌّٚيبٞب غـبء ػبصي  ٕٞٝ*

 *جبيي وٝ ٔيّيٗ ٚجٛد داسد،پتب٘ؼيُ فُٕ ٘يؼت.

 

 ػبخت پشٚتئيٗ غـبء                                         

 ؿجىٝ آ٘ذٚپالػٕي صثش 

 ػبخت فؼفِٛيپيذ غـبء                                       

 

 ٔي سٚد. ثبالتشثبؿذ، ػشفت ٞذايت پيبْ فلجي  وٕتش*ٞشچٝ تقذاد ٔيّيٗ ٞب 

 ته لغجي                                                                                        يبختٝ فلجي حؼي                                

 يبختٝ فلجي ساثظ              فّٕىشددٚ لغجي                                                        ثشاػبع               ؽبٞشػبع ثش ا

 يبختٝ فلجي حشوتي چٙذ لغجي                                                                                                                      



 ٘ٛسٖٚ ٞبي حؼي خٛدؿبٖ ٌيش٘ذٜ ٞؼتٙذ. ٌبٞب*

 ػَّٛ پيؾ ػيٙبپؼي ، ٘ٛسٖٚ ٘يؼت. ٌبٞب*

 تٛا٘بيي تِٛيذ پيبْ فلجي سا داسد. لغقب*ػِّٛي وٝ پيؾ ػيٙبپؼي اػت 

 ٔيّيٗ ٔي ػبصد. فلجي ٔشوضيدس دػتٍبٜ                                                    

 ٔيّيٗ ػبص                       

 ٔيّيٗ ٔي ػبصد. فلجي ٔحيغيدس دػتٍبٜ                                       ٘ٛسٌّٚيب

 ايجبد داسثؼت ثشاي اػتمشاس                                                                                      

 دفبؿ)ثب ثيٍب٘ٝ خٛاسي(            ػتبسٜ اي ؿىُ        وٝ داساي ٚؽبيفي چٖٛ                    

 حفؼ ٞٓ ايؼتبي                                                                                      

 تغزيٝ ٘ٛسٖٚ                                                                                      

 اص دػتٍبٜ فلجي ٔحبفؾت ٔي وٙذ.              ثيٍب٘ٝ خٛاسيٚجٛد داسد وٝ ثب  ٔبوشٚفبط*دسدػتٍبٜ فلجي  

٘ٛسٚ٘ي اػت وٝ ٞٓ  تٟٙباػت. يه آوؼٖٛ داسد. عَٛ د٘ذسيت ايٗ ٘ٛسٖٚ ثيـتش اص عَٛ آوؼٖٛ آٖ اػت.  ته د٘ذسيتحؼي ٘ٛسٖٚ 

 ٔيّيٗ داسثبؿذ.  ٔيتٛا٘ذآوؼٖٛ ٚ ٞٓ د٘ذسيت آٖ 

                       1تقذاد ٞؼتٝ:    تقذاد پبيب٘ٝ آوؼٛ٘ي:ٔتقذد       1تقذاد جؼٓ يبختٝ اي:    1تقذاد آوؼٖٛ:    1تقذاد د٘ذسيت:

أىبٖ ٚجٛد ٔيّيٗ:داسد)د٘ذسيت ٚ آوؼٖٛ(        أىبٖ ٚجٛد ٌشٜ سا٘ٛيٝ:داسد    ؿىُ ٞؼتٝ:ٌشد     ٔحُ جؼٓ يبختٝ اي:ٔحيغي   

ٞذايت جٟـي:داسد      حضٛس دس ٔبدٜ خبوؼتشي دػتٍبٜ فلجي ٔشوضي:پبيب٘ٝ  عَٛ د٘ذسيت:ثّٙذ     عَٛ آوؼٖٛ:وٛتبٜ     أىبٖ

 آوؼٛ٘ي    

 

 ٔيّيٗ داؿتٝ ثبؿذ. ٔي تٛا٘ذثظ اص ِحبػ فّٕي فبلذ ٔيّيٗ اػت أب ثشاػبع وتبة ٘ٛسٖٚ سا



            1ٞؼتٝ:تقذاد پبيب٘ٝ آوؼٛ٘ي:ٔتقذد     تقذاد       1تقذاد جؼٓ يبختٝ اي:     1تقذاد د٘ذسيت:ٔتقذد     تقذاد آوؼٖٛ:

ؿىُ ٞؼتٝ:ٌشد     ٔحُ جؼٓ يبختٝ اي:ٔشوضي     أىبٖ ٚجٛد ٌشٜ سا٘ٛيٝ:داسد      أىبٖ ٚجٛد ٔيّيٗ:داسد   عَٛ د٘ذسيت:وٛتبٜ       

عَٛ آوؼٖٛ:ثّٙذ       أىبٖ ٞذايت جٟـي:داسد      حضٛس دس ٔبدٜ خبوؼتشي دػتٍبٜ فلجي ٔشوضي:ٕٔىٙٝ وّؾ

 ٔيّيٗ داؿتٝ ثبؿذ. ٕ٘ي تٛا٘ذآوؼٖٛ آٖ ٔيتٛا٘ذ ٔيّيٗ داؿتٝ ثبؿذ. د٘ذسيت آٖ اكال  فمظ

              1تقذاد پبيب٘ٝ آوؼٛ٘ي:ٔتقذد     تقذاد ٞؼتٝ:      1تقذاد جؼٓ يبختٝ اي:     1تقذاد د٘ذسيت:ٔتقذد     تقذاد آوؼٖٛ:

ؿىُ ٞؼتٝ:ثيضي        ٔحُ جؼٓ يبختٝ اي:ٔشوضي     أىبٖ ٚجٛد ٌشٜ سا٘ٛيٝ:داسد      أىبٖ ٚجٛد ٔيّيٗ:داسد)آوؼٖٛ(          

عَٛ د٘ذسيت:وٛتبٜ       عَٛ آوؼٖٛ:ثّٙذ       أىبٖ ٞذايت جٟـي:داسد      حضٛس دس ٔبدٜ خبوؼتشي دػتٍبٜ فلجي 

 ٔشوضي:د٘ذسيت ٚجؼٓ يبختٝ اي

تٕبيُ داسد اص عشيك پشٚتئيٗ ٞبي غـبء ثٝ ٔبيـ ثيٗ ػِّٛي ثشٚد.  K دس ػيتٛپالػٓ ػَّٛ ثيـتش اػت ٚ ثٝ ٕٞيٗ فّت Kغّؾت 

ٔمذاس ثيـتشؽ سا دس ػَّٛ ٚ  Kدس ٔبيـ ثيٗ ػِّٛي ثيـتش اػت ٚ تٕبيُ داسد وٝ ثٝ ػيتٛپالػٓ ٚاسد ثـٛد أب ػَّٛ  Naغّؾت 

سا ثٝ ٔبيـ  Na3)ا٘تمبَ فقبَ(  ATPسا دس ٔبيـ ثيٗ ػِّٛي ٔيخٛاٞذ.ثٝ ٕٞيٗ دِيُ پشٚتئيٗ ٘بلُ فـبء ثب ٔلشف  Naٔمذاس ثيـتش 

 ػٓ پٕ  ٔي وٙذ.سا ثٝ داخُ ػيتٛپال K2ثيٗ يبختٝ اي ٚ 

اص يه پشٚتئيٗ  K اص يه پشٚتئيٗ ٔخلٛف ثٝ خٛد ٚ  Naٞؼتٙذ. يقٙي  اختلبكي Na  ٚK*پشٚتئيٗ ٞبي غـبء ثشاي ٚسٚد 

 ٔخلٛف ثٝ خٛد ٚاسد ػَّٛ ٔي ؿٛ٘ذ.

 ثيـتش اػت. K*٘فٛر پزيشي غـبء ٘ؼجت ثٝ 

 است. 70mv-داخُ ػَّٛ ٘ؼجت ثٝ ٔبيـ ثيٗ ػِّٛي  حبِت آسأؾ*دس 

*لشاس داد وّي : ٚلتي دس حبَ ثشسػي اختالف ٞؼتيٓ ٚ روش ٕ٘يىٙيٓ ٍ٘بٕٞبٖ اص وذاْ عشف )اص ػيتٛپالػٓ ثٝ ٔبيـ ػِّٛي يب 

 اػت. ػيتٛپالػٓ ثٝ ٔبيـ ػِّٛيثشفىغ( اػت يقٙي ٍ٘بٕٞبٖ اص 

 وٕي.دس ٔبيـ ثيٗ ػِّٛي پتبػيٓ داسيٓ ٚدس ػيتٛپالػٓ ٞٓ ػذيٓ داسيٓ أب ثٝ ٔمذاس حبِت آسأؾ *دس

ٔبيـ ثيٗ ػِّٛي ثبس ٔٙفي تشي داسد وٝ ايٗ  ٘ؼجت ثٝػيتٛپالػٓ ثبس ٔثجت ثيـتشي داسد. ػيتٛپالػٓ  ثٝ ٘ؼجتٔبيـ ثيٗ ػِّٛي 

 ثبفث اختالف پتب٘ؼيُ اِىتشيىي ٔي ؿٛد.



  اػت. بٌٟب٘ي٘ٚ  وٛتبٜ ٔذت*پتب٘ؼيُ فُٕ 

  تغييشداسيٓ. mv111*دس پتب٘ؼيُ فُٕ)ٞٓ سفت ٚ ٞٓ ثشٌـت(

 دسحبَ فقبِيت دائٓدسيچٝ ،  فبلذوب٘بَ ٞبي ٘ـتي: 

 دٞٙذ. ٚ وب٘بَ ٞبي ٘ـتي وبس خٛد سا ا٘جبْ ٔي ػذيٓ پتبػيٓ*دسٞشصٔب٘ي پٕ  

 ػِّٛئبيـ ثيٗ ػذيٓ اص  خشٚج، ػيتٛپالػٓ ػذيٓ ثٝ  ٚسٚدوب٘بَ ٘ـتي ػذيٕي: 

 ػتٛپالػٓپتبػيٓ اص  خشٚج،  ٔبيـ ثيٗ ػِّٛيپتبػيٓ ثٝ  ٚسٚدوب٘بَ ٘ـتي پتبػيٕي: 

،  ٚسٚد ػذيٓ_ػذيٕيفقبِيت:       وب٘بِي ، ثذٖٚ دسيچٝجٙغ:پشٚتئيٗ     سٚؽ ا٘تمبَ: ا٘تـبس تؼٟيُ ؿذٜ     ٘ٛؿ:ػشاػشي ، 

 فقبَ      دػتٛس ػبخت: ٞؼتٝ    ٔحُ ػبخت: ػيتٛپالػٓ      ثبص ،دسپتب٘ؼيُ آسأؾ:      - :ATPٔلشف     ٚسٚد پتبػيٓ_پتبػيٕي

 ثبص ، فقبَ      : -01+ تب 31اص      ثبص ، فقبَ     +: 31ثبص ، فقبَ      +:31تب  -01دسحبِت پتب٘ؼيُ فُٕ  اص 

 ثبص ٔي ؿٛد. ٔبيـ ثيٗ ػِّٛيوب٘بَ دسيچٝ داس ػذيٕي: دسيچٝ دس ثبال ، دسيچٝ ثٝ ػٕت 

پيذا ٔي  افضايؾ+ 31پيذا ٔي وٙذ تب ثٝ كفش ثشػذ ثقذ اص كفش تب  وبٞؾػذيٕي اختالف پتب٘ؼيُ اثتذا  ثب ثبص ؿذٖ دسيچٝ وب٘بَ

 وٙذ.

 + ٔي سػذ دسيچٝ وب٘بَ ػذيٕي ثؼتٝ ٔي ؿٛد.31ٚلتي ِٚتبط ثٝ 

        - :ATP ٔلشف     Naٚسٚد فقبِيت:       وب٘بِي ، دسيچٝ داس٘ٛؿ:ػشاػشي ، ا٘تـبس تؼٟيُ ؿذٜ     جٙغ:پشٚتئيٗ     سٚؽ ا٘تمبَ: 

 دػتٛس ػبخت: ٞؼتٝ    ٔحُ ػبخت: ػيتٛپالػٓ          ثؼتٝ دسپتب٘ؼيُ آسأؾ:

 ثؼتٝ:  -01+ تب 31اص       ثؼتٝ+: 31     ثبص +:31تب  -01دسحبِت پتب٘ؼيُ فُٕ  اص 

 ثبص ٔي ؿٛد. ػيتٛپالػٓوب٘بَ دسيچٝ داس پتبػيٕي: دسيچٝ دس پبييٗ ، دسيچٝ ثٝ ػٕت 

 ٔي سػذ دسيچٝ وب٘بَ پتبػيٕي ثبص ٔي ؿٛد ٚ پتبػيٓ ٞب ثٝ خبسج ػَّٛ ٔي سٚ٘ذ. +31ٚلتي ِٚتبط ثٝ 

 دس لّٝ )صٔبٖ ثؼيبس وٕي(_2،  دس حبِت آسأؾ_1.دٚجب ٞشدٚ وب٘بَ ثبٞٓ ثؼتٝ ٞؼتٙذ*دس 



 .افضايؾپيذا ٔي وٙذ ٚ ثقذ  وبٞؾوب٘بَ پتبػيٕي اثتذا تب كفش 

        - :ATPٔلشف      kجٙغ:پشٚتئيٗ     سٚؽ ا٘تمبَ: ا٘تـبس تؼٟيُ ؿذٜ     ٘ٛؿ:ػشاػشي ، وب٘بِي ، دسيچٝ داس      فقبِيت: ٚسٚد 

 ثؼتٝ     دػتٛس ػبخت: ٞؼتٝ    ٔحُ ػبخت: ػيتٛپالػٓ      دسپتب٘ؼيُ آسأؾ:

 : ثبص -01+ تب 31+: ثؼتٝ      اص 31+: ثؼتٝ    31تب  -01دسحبِت پتب٘ؼيُ فُٕ  اص 

        + :ATPٔلشف      k2ٚ ٚسٚد  Na3جٙغ:پشٚتئيٗ     سٚؽ ا٘تمبَ: ا٘تمبَ فقبَ       ٘ٛؿ:ػشاػشي ، ٘بلُ      فقبِيت: خشٚج 

 ػٓ     فقبَ      دػتٛس ػبخت: ٞؼتٝ    ٔحُ ػبخت: ػيتٛپال دسپتب٘ؼيُ آسأؾ:

 فقبَ:  -01+ تب 31+: فقبَ       اص 31+:فقبَ     31تب  -01دسحبِت پتب٘ؼيُ فُٕ  اص 

 .٘ذاسدٚ دس ثميٝ ٘مبط پتب٘ؼيُ ٚجٛد  داسدپتب٘ؼيُ فُٕ ٚجٛد  ٔحُ تحشيه. دس ٘ذاسد٘مبط يه ٘ٛسٖٚ پتب٘ؼيُ فُٕ ٚجٛد  ٕٞٝدس

 ٚلتي ٘مغٝ ثقذي ٚاسد پتب٘ؼيُ فُٕ ٔي ؿٛد ٘مغٝ لجُ ٚاسد ٔشحّٝ ثشٌـت ٔي ؿٛد.

 (يه ٔحُ تحشيه ٘ٝٔي تٛاٖ ٕٞضٔبٖ ثبص ثٛدٖ وب٘بَ دسيچٝ داس ػذيٕي ٚ پتبػيٕي سا ٔـبٞذٜ وٙيٓ)دس  ٘ٛسٖٚ دس يه

 اػت. ؿيٕيبيياػت. ا٘تمبَ يه فشايٙذ  اِىتشيىي*ٞذايت يه فشايٙذ 

 ٌشٜ ٞبي سا٘ٛيٝ تٛا٘بيي پتب٘ؼيُ فُٕ سا داس٘ذ. تٕبْ*

MS   وٙٙذ ٚ آٟ٘ب  حّٕٝ ٔي فلجي ٔشوضياػت ػيؼتٓ ايٕٙي فشد ثٝ ٘ٛسٌّٚيبٞبي ٔيّيٗ ػبص دس دػتٍبٜ  خٛد ايٕٙييه ثيٕبسي

 سا اص ثيٗ ٔيجش٘ذ.

،                 ٔبيـ ثيٗ ػِّٛيثب  دػتٍبٜ فلجي ٔشوضيافضايؾ تٕبع ٘ٛسٖٚ ٞب دس  -2،  ثخؾ ٔشوضيتخشيت ٘ٛسٌّٚيب ٔيّيٗ ػبص  -1 

)ثخؾ ٔشوضي( ،        ٔغض ٚ٘خبؿػَّٛ ٞبي غيش فلجي دس ثبفت فلجي  تخشيت -4ػشفت پيبْ فلجي دس ٔغض ٚ ٘خبؿ ،  وبٞؾ -3

 ٘خبؿ وٙبسيلؼٕت  -2،  ٔغض ٔشوضيلؼٕت  -1: ثخؾ ٔشوضيحّٕٝ ثٝ ثخؾ ٞبي ٔيّيٗ داس  -5

 تحشيىيدٚ  ٟٔبسيدٚ ٔذَ ػيٙبپغ داسيٓ يه 



 فضبي ػيٙبپؼي = فضبي ثيٗ ػِّٛي

ٔي ؿٛ٘ذ ٚ ثبفث ايجبد پتب٘ؼيُ فُٕ ٔي  ٔتلُيٙبپؼي ػ. ثٝ ػَّٛ پغ ٕ٘ي ؿٛ٘ذػَّٛ پغ ػيٙبپؼي  ٚاسد*٘بلُ ٞبي فلجي 

 ؿٛ٘ذ.

ػَّٛ پغ ػيٙبپؼي اص چٝ ٘ٛفي اػت. اٌش ػَّٛ پغ ػيٙبپؼي سا ٘ٛسٖٚ دس ٘ؾش  اػت وٝ تحشيىي ٚاثؼتٝ ثٝ ايٗپيبٔذ ػيٙبپغ 

 د٘ذسيت -2جؼٓ ػِّٛي ،  -1ثٍيشيٓ اص دٚ ٔىبٖ ٔي تٛا٘ذ پيبْ فلجي سا دسيبفت وٙذ 

 وب٘بَ دسيچٝ داس ػذيٕيفي ثبؿذ ٌيش٘ذٜ اي وٝ ٘بلُ ٞبي فلجي ثٝ آٖ ٔتلُ ٔي ؿٛ٘ذ ٘ٛ دٚ ٘ٛسٖٚاٌش ػيٙبپغ تحشيىي ثيٗ 

  اػت.

 اػت. وب٘بَ دسيچٝ داس پتبػيٕياٌش ػيٙبپغ ٟٔبسي ثبؿذ. ٌيش٘ذٜ اي وٝ ٘بلُ ٞبي فلجي ثٝ آٖ ٔتلُ ٔي ؿٛ٘ذ 

 ٘خبؿ: ٔشوضي خبوؼتشي ، وٙبسي ػفيذٔغض : ٔشوضي ػفيذ ، وٙبسي خبوؼتشي                    

 داساي ٔيّيٗ اػت. ػفيذٔيّيٗ ٘ذاسد. لؼٕت  خبوؼتشي*لؼٕت 

 ٍِٙي -4وٕشي ،  -3ػيٙٝ اي ،  -2ٌشد٘ي ، -1ػتٖٛ ٟٔشٜ چٟبسثخؾ اػت : 

 ٘خبؿ داسيٓ. ػٝ ثخؾ اَٚدس  فمظ*

 ٟٔشٜ داساٖ پشدٜ ٔٙٙظ داس٘ذ. ٕٝ*ٞ

 جٕجٝ ٚ ػتٖٛ ٟٔشٜ = جٙغ: ثبفت پيٛ٘ذي اػتخٛا٘ي -1ٔغض ػٝ ثخؾ ٔحبفؾتي داسد : 

 ثيشٚ٘ي   -2دسٚ٘ي ، -1ػخت ؿبٔٝ دٚ ٘ٛؿ: -1پشدٜ ٞبي ٔٙظ:  -2

 فٙىجٛتيٝ -2

 ٘شْ ؿبٔٝ : داساي ٔٛيشي ٞبي خٛ٘ي فشاٚاٖ -3

 ٞؼتٙذ. ثبفت پيٛ٘ذي*پشدٜ ٞبي ٔٙٙظ اص جٙغ 

 *ثيٗ اليٝ فٙىجٛتيٝ ٚ ٘شْ ؿبٔٝ ، ٔبيـ ٔغضي ٘خبفي لشاس داسد.

 ػذ خٛ٘ي ٔغضي: جٙغ = ثبفت پٛؿـي ػٍٙفشؿي ته اليٝ + غـبي پبيٝ  -3



 ٞؼتٙذ. پيٛػتٝ*ٔٛيشي ٞبي ػذ خٛ٘ي اص ٘ٛؿ 

 پتب٘ذاساٖ ايٗ ػٝ فبُٔ ٔحبفؾتي سا داس٘ذ. ٕٞٝ*

 ، اٚسٜ ، ٚيتبٔيٗ ٞب ، آة ، ٌّٛوض ، اوؼيظٖ ، آٔيٙٛاػيذ ، ثشخي داسٚٞب CO2: سد ؿٛ٘ذاص ػذ خٛ٘ي ٔغضي ٔي تٛا٘ٙذ ٞـت ٔبدٜ وٝ 

 ثذٖ سا وٙتشَ ٔي وٙذ. ساػت وبت ػٕتثذٖ دسيبفت ٔي وٙذ ٚ حش ساػتاعالفبت حؼي اص ػٕت  -1: ٘يٕىشٜ ٞبي چ 

 ٘ـبط ٚ ؿبدي -4تٛا٘بيي تىّٓ        -3تٛا٘بيي سيبضيبت ٚ اػتذالَ        -2

 ثذٖ سا وٙتشَ ٔي وٙذ. چ ثذٖ دسيبفت ٔي وٙذ ٚ حشوبت ػٕت  چ ٘يٕىشٜ ساػت: اعالفبت حؼي اص ػٕت 

 ٘بساحتي ٚ ا٘ذٜٚ -3ٟٔبست ٞبي ٞٙشي               -2

 ٚاَ)ًٟ٘ٙ( -3ٔيٕٖٛ ،  -2ا٘ؼبٖ ،  -1٘ؼجت ػغح چيٗ خٛسدٜ ٔغض ثٝ ػغح ثذٖ :

 چٟبس ِٛة ٔي ػبصد. ٞش ٘يٕىشٜايٗ ؿيبسٞب دس ؿيبس فٕيك داسد. ٞفتٔخ  ثٝ عٛس وّي يه

 ثضسٌتشيٗ ِٛة ٔخ = ِٛة پيـب٘ي

 صؽ ٚ دسن اعالفبت ثيٙبييپشدأشوض شي: پغ ػِٛة 

 ٌيجٍبٞي: ٔشوض پشداصؽ ٚ دسن اعالفبت ؿٙٛاييِٛة 

 آٞيب٘ٝ: ٔشوض پشداصؽ ٚ تفؼيش حغ الٔؼِٝٛة 

 پيـب٘ي: اػتذالَ ٚ يبدٌيشيِٛة 

 .ٌيش٘ذ حغ پيىشي)ٔثُ دسد( اص ا٘ذاْ حؼي ٔي،  اييؿٙٛ ، = اِٚيٝ: حغ ثيٙبيي1حؼي :  -ثخؾ لـشٔخ1: ثخؾ ٞبي لـشٔخ 

 ثب٘ٛيٝ: افٕبَ ٘ٛاحي اِٚيٝ سا ٔفْٟٛ ػبصي ٔي وٙذ = تجضيٝ ٚتحّيُ-2

 وٙتشَ حشوبت ٟٔبستيثب٘ٛيٝ: -2اِٚيٝ: ا٘مجبم فضالت اسادي  ،    -1حشوتي:  -ثخؾ لـشٔخ2

 : ثشلشاسي استجبط ثيٗ ثخؾ ٞبي حؼي ٚ حشوتيثخؾ لـشٔخ3


