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  جامعة حماه
 5المحاضرة  كلٌة التمرٌض

 (2)اُغيء  انحٍىٌح انؼالياخ

  )انذو وضغظ وانرُفص وانُثض انجطى رارج)ح 

Vital Signs 

 

:Respiration انرُفص 

اُعوٝه١ ألٗشطزٜب، ٣ٝقِصٜب  O2عَْ اإلَٗب٣ٕيٝك فال٣ب : ٛٞ اُغٜبى اُن١  انجهاز انرُفطً

 ٖٓCO2   )ػجو اُوؿب٠ٓ ٝاُوصجز٤ٖ إ٠ُ اُش٤ٜن٣ٔو ٛٞاء ، ؽ٤ش  )ٗزبط ػ٤ِٔخ األًَلح ك٤ٜب 

رزلوع إ٠ُ ُشؼ٤جبد ر٘ز٢ٜ ثؼلٍك ًج٤و ٖٓ  اُوص٤جبد، ٝاُز٢اُوئز٤ٖ. ٝرشَٔ ًَ هئٍخ ًض٤واً ٖٓ 

 )أٝ االٍ٘بؿ( أُجط٘خ ثأؿش٤ٍخ هه٤وٍخ علاً ٣غو١ ػجوٛب رجبكٍ اُـبىاد ث٤ٜ٘ب اُؾ٣ٞصالد اُٜٞائ٤خ

 ٝث٤ٖ اُشؼ٤واد اُل٣ٞٓخ اُز٢ رؾ٤ػ ثبألٍ٘بؿ. 

٢ٛ اُؼعالد اُز٢ ٝ ٝرَبػل ك٢ ػ٤ِٔخ اُز٘لٌ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُؼعالد اُوئ٤َ٤خ أٝ أَُبػلح -

ٝثبُزب٢ُ رـ٤٤و  اُولص اُصله١ؽ٤ش رؼَٔ ػ٠ِ رـ٤٤و ؽغْ  ٝاُيك٤و اُش٤ٜنرَبػل ك٢ ػ٤ِٔز٢ 

 .اُعـػ كافَ اُولص اُصله١

 هً رئٍطٍحانؼضالخ ان:  

 .١ ثشٌَ ػٔٞك١أ اُصله١ ٖٓ األٍلَ اُولص٣ؼَٔ ػ٠ِ ى٣بكح ؽغْ  اُن١ انحجاب انحاجس -

 انؼضالخ انخارجٍح انرً ذمغ تٍٍ االضالع، وانؼضالخ انذاخهٍح انرً ذمغ تٍٍ االضالعيا أ  -

  اُصله١ ثشٌَ َٓزؼوض اُولصظالع ٝثبُزب٢ُ ى٣بكح ؽغْ رؼَٔ ػ٠ِ هكغ األ

 هً ًطاػذجانؼضالخ ان : 

ػ٘ل اُو٤بّ  :ٓضالً  .ػ٘ل اُز٘لٌ اُشل٣ل بٕرَزقلٓاُؼعِخ أَُزو٤ٔخ اُجط٤٘خ ٝ  اُؼعِخ اُوزوائ٤خ -

ٓواض أ أٝ ك٢اُشل٣لح  اُوثٞثزٔو٣ٖ ه٣بظ٢ أٝ ػ٘ل رع٤ن اُوصجبد اُٜٞائ٤خ ٓضال ك٢ ٗٞثخ 

 .اُوئخ

 يصطهحاخ يهًح:

 .CO2 ٝغوػ O2 أفن ػ٤ِٔخ ٛٞ :انرُفص -1

 .اُوئ١ٞ ٝاُلّ اُوئ٣ٞخ اُؾ٣ٞصالد ث٤ٖ O2ٝCO2 رجبكٍ ٛٞ :انخارجً انرُفص -2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%81%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%81%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B5_%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8_%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8_%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D8%A9
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 ٝفال٣ب اُلٝهإ كّ ث٤ٖ اُـبى٣ٖ ٛن٣ٖ رجبكٍ ٝٛٞ اُغَْ، ًَ ك٢ ٣زْ  :انذاخهً انرُفص  -3

 .اَُ٘ظ

٣صوف ك٤ٜب  اٌجاتٍحػ٤ِٔخ ٝٛٞ  .اُوئز٤ٖ إ٠ُ اُٜٞاء اٍز٘شبم أٝ اُٜٞاء كفبٍا ٛٞ :انشهٍك -4

انؼضالخ ٝانحجاب انحاجس ٝ االضالع٤َخ ٢ٛٝ اُؼعالد ٓب ث٤ٖ عٜل ٖٓ هجَ اُؼعالد اُز٘ل

روِص اُؼعالد ٓب ث٤ٖ االظالع رزقن االظالع ٝظؼبً اكو٤بً ثؼل إ ًبٗذ ٝٗز٤غخ انثطٍُح 

ٓبئِخ ا٠ُ االٍلَ ه٤ِالً ًٝنُي رزولّ ٜٗب٣برٜب ا٠ُ االٓبّ ٣ٝؤك١ مُي ا٠ُ رٍٞغ اُولص اُصله١ 

ٝٓٔب ٣ي٣ل ٖٓ ٛنا اُزٍٞغ ٛٞ روِص ػعالد اُؾغبة اُؾبعي ٝارقبم ٛنا اُؼعٞ ٝظؼبً ، 

٣ٝؤك١ رٍٞغ اُولص اُصله١ ا٠ُ اٗقلبض اُعـػ  األػ٠ِ،َٓز٣ٞبً ثؼل إ ًبٕ ٓؾلثبً ا٠ُ 

كافَ اُؾ٣ٞصالد اُوئ٣ٞخ ك٤لفَ اُٜٞاء  ٝثبُزب٢ُ ا٠ُ اٗقلبض اُعـػ ٢ رغب٣ٝق اُغ٘تك

 اُغ١ٞ ػ٠ِ اُعـػ كافَ اُؾ٣ٞصالد اُٜٞائ٤خا٠ُ اُوئز٤ٖ ُزـِت اُعـػ 

رزْ ٗز٤غخ  ػًهٍح ضهثٍحٛٞ ، اما اُقبهع٢ اُغٞ إ٠ُ اُوئز٤ٖ ٖٓ اُٜٞاء إفواط ٛٞ :انسفٍر -5

، ٓٔب ٣وَِ األٍٝالهرقبء اُؼعالد اُز٘ل٤َخ ٝهعٞع االظالع ٝاُؾغبة اُؾبعي ا٠ُ ٝظؼٜب 

 اُٜٞاء ُِقبهطٖٓ ؽغْ اُوئز٤ٖ ٝ ٛنا ٣ؤك١ ُي٣بكح اُعـػ كافِٜٔب ٝ فوٝط 

 

 .ٝإ٤ُٜٔب اُوئز٤ٖ ٖٓ اُٜٞاء ؽوًخ إ٠ُ رش٤و ًِٔخ ٢ٛ :انرهىٌح -6

ٛٞ ؽبُخ ٖٓ اُز٘لٌ اَُو٣غ ٝاُؼ٤ٔن. ٣ٝؾلس اُز٘لٌ اُطج٤ؼ٢ ثزٞاىٕ صؾ٢    :انرهىٌح فرط -7

ث٤ٖ اُش٤ٜن ٝاُيك٤و، ٝػ٘لٓب ٣قزَ ٛنا اُزٞاىٕ ٣ٝصجؼ اُيك٤و أًضو ٖٓ اُش٤ٜن ٣ؾلس ٛجٞغ 

أُ٘قلعخ إ٠ُ رع٤٤ن األٝػ٤خ اُل٣ٞٓخ  CO2 ك٢ اُغَْ. رؤك١ َٓز٣ٞبد  CO2ك٢ َٓزٟٞ 

ػواض ػل٣لح ٓضَ اُلٝفخ ٝاُٞفي ك٢ أل٣ؤك١ اُن١  ،ثبُلّ اُلٓبؽٝثبُزب٢ُ روَ رو٣ٝخ 

كوغ اُز٣ٜٞخ ًوك كؼَ ُِقٞف ٝاُزٞرو ٝاُوٛبة،  ٝهل ٣ؾلس  .كولإ اُٞػ٢ أٝاألصبثغ؛ 

ُؼبغل٤خ ٝاالٗلؼب٤ُخ ٓضَ االًزئبة أٝ اُوِن أٝ ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ؾلس ًبٍزغبثخ ُجؼط اُؾبالد ا

  اُـعت. 
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٣ٌٕٞ ٝ   اُز٘ل٢َ اًزئبة اُغٜبىثبٍْ ٣ٝؼوف أ٣عب ً ،اَُطؾ٢ اُز٘لٌ ٛٞ انرهىٌح َمص -8

ك٢ اُلّ، ٣ٝص٤ت أُو٣ط ثز٣ٜٞخ هئ٣ٞخ  CO2ٝاهرلبع ك٢ ٤ًٔخ   O2ٗز٤غخ ٗوص ك٢ ٤ًٔخ 

 .أهَ ٖٓ أُطِٞة ُِغَْ

ػ٘ل  ٓوبهٗخً ؽَت اَُٖ ٢ٛٝ أًجو ثٌض٤و ػ٘ل صـبه اَُٖ  ٝاظؾبً  رقزِق ٍوػخ اُز٘لٌ افزالكبً  -

ؽوًخ ر٘لٌ ك٢ اُله٤وخ  43إ٠ُ  33ٓب ث٤ٖ  اُجبُـ٤ٖ ٝرزواٝػ ػبكح ػ٘ل األغلبٍ أُُٞٞك٣ٖ ؽل٣ضبً 

ؽوًخ ر٘لٌ ك٢ اُله٤وخ ػ٘ل ٍٖ اُجِٞؽ كوػ ػ٘ل اُنًٞه أٓب ػ٘ل اإلٗبس ك٢ٜ ؽٞا٢ُ  16ٝرصجؼ 

 .ؽوًخ ك٢ اُله٤وخ 18

ٝٓغ مُي كئٕ  ،ٖٓ اُٜٞاء ػبكح ( 533َٓ-353)ص اُجبُؾ ٝٛٞ ك٢ ؽبُخ اُواؽخ ٖٓ اُشق ٣ز٘لٌ

  .اُوئز٤ٖرشـَ أَُبُي اُز٘ل٤َخ كوػ ٝال رصَ إ٠ُ  َٓ 153ؽٞا٢ُ 

 حجىو وضؼاخ انرئرٍٍ

 500ٍْ3 ص٘بء اُز٘لٌ االػز٤بك١ )اُواؽخ( ؽٞا٢ُأِوئز٤ٖ ُ ٝاُقبهطاُلافَ ٣جِؾ ؽغْ اُٜٞاء 

ٕ ٣لفَ ٤ًٔخ اظبك٤خ ٖٓ اُٜٞاء ا٠ُ أ ٌُٖٝ ثئٌٓبٕ االَٗبٕ،  تانحجى انًرُاوب٣ٝلػ٠ ٛنا 

2500ٍْ اُوئز٤ٖ روله ؽٞا٢ُ 
3

اص٘بء اُش٤ٜن اُؼ٤ٔن ثؼل اُش٤ٜن االػز٤بك١ ٝرلػ٠ ٛنٙ ا٤ٌُٔخ  

  حرٍاطًتانحجى انشهٍمً االٖٓ اُٜٞاء 

1500ًٍْٝنُي ٣َزط٤غ االَٗبٕ إ ٣طوػ ٤ًٔخ اظبك٤خ ٖٓ اُٜٞاء ٣جِؾ ؽغٜٔب 
3

ػ٘ل اُو٤بّ   

  تانحجى انسفٍري االحرٍاطًثؼ٤ِٔخ ىك٤و ػ٤ٔن ثؼل ىك٤و اػز٤بك١ ٣ٝلػ٠ ٛنا 

ٍْ ٣ٝ4500جِؾ ؽغْ اُٜٞاء اُلافَ ا٠ُ اُوئز٤ٖ ٝاُقبهط ٜٓ٘ب ؽٞا٢ُ  -
3
 اص٘بء ٓياُٝخ اُو٣بظخ  

1300ٍْٝروله ثؾٞا٢ُ  ،ػٔن ىك٤و ٌٖٓٔأٖٓ اُٜٞاء ك٢ اُؾ٣ٞصالد ؽز٠ ثؼل رجو٠ ٤ًٔخ 
3
 

 :ٕ ئٝػ٠ِ ٛنا ك انًرثمًتانحجى ٣ٝلػ٠ ٛن 

 .اُؾغْ أُزجو٢ +اَُؼخ اُؾ٣ٞ٤خ  = (تانطؼح انرئىٌح انكهٍح) انرئراٌ فًحجى انهىاء انكهً  -

اُؾ٣ٞصالد اُٜٞائ٤خ ٝاٗٔب ٣ٔأل أُغبه١ عيء ٖٓ اُٜٞاء اُلافَ ا٠ُ اُوئز٤ٖ ال ٣صَ ا٠ُ  -

إ ٛنٙ االػعبء ٝاُوصجخ اُٜٞائ٤خ ٝاُوص٤جبد ٝثبُ٘ظو ُؼلّ رقصص عله ٗقاُز٘ل٤َخ ًبأل

 تانحٍس انًٍدُنا ٣لػ٠ O2 اُلّ ة ٕ ٛنا اُغيء ٖٓ اُٜٞاء ال ٣شزوى ك٢ ري٣ٝلئُِزجبكٍ اُـبى١ ك

ٍْ  150ؽٞا٢ُ  ٤ًٔزٚٝ روله 
3
  

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D8%A9
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350ٍْ ص٘بء اُز٘لٌ اُٜبكا ٣زغلك ؽٞا٢ُ أٗٚ أ١ أ
3

ٖٓ ٛٞاء اُؾ٣ٞصالد ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ إ  

ٍْ  4333ًضو ٖٓ أص٘بء ٓياُٝخ اُو٣بظخ اُؼ٤٘لخ ٣زغلك أٓب أ . 500ٍْ3اُؾغْ أُز٘بٝة ٛٞ 
3

  ٖٓ

ٍْ  6333ٛٞاء اُؾ٣ٞصالد اُجبُؾ ؽٞا٢ُ 
3 

 

 أَىاع انرُفص:

 يرالثرهًا : انًًرضح ٌحة ػهى  انرُفص يٍ ٌاأضاضٍ ٌاَىػ هُان

 )اُصله١ ( انضهؼً انرُفص .1

 ط٢٘( اُج ( انحجاتً انرُفص .2

 ٓضَ أَُبػلح ٝاُؼعالد اُظبٛوح اُٞهث٤خ اُؼعالد هئ٢َ٤ ثشٌَ انصذري انرُفص ش٣َٔ

 ٝاُٜبثطخ اُصبػلح اُصله ؽوًخ ثٔواهجخ هتا٣و ٕأ ٣ٌٖٝٔ .اُوزوائ٤خ اُؼعِخ

 ؽوًخ ثٔواهجخ ٣ٝواهت اُؾبعي اُؾغبة ػعِخ ٝاٍزوفبء روِص ٣شَٔ كٜٞ انحجاتً انرُفص أٓب 

 .ُألٍلَ ٝرؾوًٚ اُؾغبة روِص ٗز٤غخ رؾلس ٝاُز٢ اُجطٖ

 

 :التالٌة المراكز التنفس على تسٌطر

 :ٌتم التحكم بالتنفس عن طرٌق 
  مراكز التنفس فً البصلة وجسر الدماغ 
 و محٌطٌا فً جسم  المستقبالت الكٌمٌائٌة المتوضعة مركزٌا فً البصلة السٌسائٌة

 السباتً و قوس األبهر 
 أكسٌدوثانً   األكسجٌنتستجٌب هذه المراكز و المستقبالت  لتؽٌرات تركٌز  •

 الكربون  والهدرجٌن فً الدم الشرٌانً 
Assessing Respirations  ذمٍٍى انرُفص  

 ٣ٝي٣ل اُز٘لٌ ػ٠ِ ٣ؤصو اُغٜل ٕأل هاؽخ ثٞظؼ٤خ أُو٣ط ػ٘ل اُز٘لٌ ٣و٤ْ ٕأ ٣غت .1

 أُو٣ط رؾَٔ ٓلٟ ُزؾل٣ل اُغٜل ثؼل اُز٘لٌ رو٤٤ْبً أؽ٤بٗ ٣زٞعت ٝهل ،ٝػٔوٚ ٍوػزٚ

 .ُِغٜل

 .ٝػٔوٚ ٍوػزٚ ٣ٝي٣ل اُز٘لٌ ػ٠ِ أ٣عبً  اُوِن ٣ؤصو .2

 : ونمٍاش ضرػح انرُفص، ًٌكٍ اذثاع انخطىاخ انرانٍح

 َْٓزو٤ ٍَ  عؼَ اُشقص ٣غٌِ، ثشٌ

  ػ٤ِٔخ اُو٤بً ٢ٛ َّٕ  صب٤ٗخ كوػ 63إؽعبه ٍبػخ، أل

 ُٝ ،ٝاٗقلبض ًَٝ اهرلبع بهرلبع اُصله ٝاٗقلبظٚ، ث الؽَبًظغ ا٤ُل ػ٠ِ اُصله 

 .كه٤وخ كوػ اُصله فالٍُِصله ُٔوح ٝاؽلح ٛٞ ؽوًخ ٝاؽلح ُِز٘لٌ، ٣َزٔو ثٔواهجخ ؽوًبد 

٣ُٝلّعَ أال ٣اُلؽع أُو٣ط ػ٤ِٔخ اُو٤بً ؽز٠ ال رزأصو ٍوػخ اُز٘لٌ ثبٗلؼبٍ أُو٣ط. 
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٣ٝلعَ إٔ ٣ُواكن مُي ٓالؽظخ ٗٔػ ر٘لٌ أُو٣ط أ١ ػٔن اُز٘لٌ ٝصؼٞثزٚ، ٝمُي 

 . أٝ االفزالالد اُز٘ل٤َخ األفوٟ ظ٤ن اُ٘لٌَُِٔبػلح ػ٠ِ رشق٤ص 

 

  .اُله٤وخ ك٢ اُز٘لٌ ٓواد ثؼلك انرُفص ضرػح روله

 له٤وخ( ٓوح ك٢ ا23ُ-( 15 اُطج٤ؼ٢ اُشقص ك٢ اُز٘لٌ ٍوػخ 

 اُز٘لٌ ٣لػ٠ :غج٤ؼ٤خ اُز٘لٌ ٝػٔن ٍوػخ ًبٗذ إما eupnea 

 ثػء أُو٣ط ُلٟ إٕ ٗوٍٞ ُِؼٔو ثبَُ٘جخ ٣زٞهغ ٓٔب أثطأ اُز٘لٌ ٕبً إما 

 (Bradypnea)ر٘لٌ

  ٌىُخ ٣لػ٠ٝ  اُطج٤ؼ٤خ اُؾلٝك ػٖ ٣ي٣ل اُن١ ٛٞ اَُو٣غ اُز٘ل ( ر٘ل٤َخTachypnea) 

 ضرػح ػهى انًؤثرج وانؼىايم اُؼٔو، ثبفزالف اُز٘لٌ ٍوػخ افزالف ٕباُزب٤ُ ٕالاُغلٝ ٣ج٤ٖ

 .انرُفص

 :العمر مع التنفس سرعة اختالف

 ضرػح انرُفص انًؼذل انىضطً انؼًر

03 -53 53 انًىنىد  

03 -03 53 ضُح  

53-03 03 ضُراٌ  

ضُىاخ 0  03 53- 03  

ضُح 51  50 53-03  

03-50 51 تانغ  

 

 :التنفس سرعة على تؤثر التً الرئٌسٌة العوامل

 التاثٌر العامل

 التنفس سرعة زٌادة االستقالب ٌزٌد :الجهد .1

 التنفس سرعة زٌادة المواجهة أو للهرب الجسم تحضٌر :الشدة .2

 التنفس سرعة زٌادة الحرارة زٌادة :البٌئة .3

 التنفس سرعة زٌادة O2 تركٌز نقص :االرتفاع زٌادة .4

 التنفس سرعة نقص مخدرات مركزٌة، مسكنات :األدوٌة بعض .5

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
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 :ثأٗٚ اُؼٔن ؽ٤ش ٖٓ اُز٘لٌ ٣ٞصق ػبكح .اُصله ؽوًخ ثٔالؽظخ انرُفص ػًك ٓواهجخ ٣ٌٖٔ

 ٍطؾ٢ أٝ ػ٤ٔن، أٝ غج٤ؼ٢،

 ٓؼظْ ٝر٘لزؼ ٣ٝيكوٙ اُٜٞاء ٖٓ ًج٤واً  بً ؽغٔ ٣َز٘شن أُو٣ط ٕبً إما  :ؼًٍكان انرُفص  -

 .اُوئز٤ٖ

 ه٤ِالً  ٣َٝزؼَٔ اُٜٞاء ٖاً ٓصـ٤و بً ؽغٔ ٣ٝيكو ٣َز٘شن أُو٣ط ٕبً إما:  انططحً انرُفص -

 .اُوئخ ٤َٗظ ٖٓ

 اُؾغْ ) اُؾغْ ٛنا ٣لػ٠اُٜٞاء  ٖٓ َٓ 500 ؽٞا٢ُ ٣يكو أٝ جبُؾاُ ٣َز٘شن:  انرُفص انطثٍؼً -

 (اُغبه١ 

 اُظٜو١ االظطغبع ٝظؼ٤خ ك٢ .٣َز٘شن ٕأ ٣ٌٖٔ اُن١ اُٜٞاء ٤ًٔخ ػ٠ِ انجطى وضؼٍح ذؤثر

 اُصله عٞف ك٢ اُلّ ؽغْ ى٣بكح :ٛٔب اُز٘لٌ ٕبرضجط ٌافٍسٌىنىجٍر ٌاػًهٍر رؾلس اُو٣ْٞ

 ٓٔب ٤ٍئخ، اُظٜو١ االظطغبع ٝظؼ٤خ ك٢ أُو٣ط ر٣ٜٞخ رٌٕٞ ثبُ٘ز٤غخ .اُصله ٝاٗعـبغ

 ُألفٔبط ٝثبُزب٢ُ اَُٞائَ ُوًٞك ٣ؤٛجٚ

 ا٤ٌَُٞثبهث٤زبٍ ٓضَ ًبُجبهث٤زٞه٣بد اُز٘لٌ ػٔن ػ٠ِ أ٣عبً  رؤصو اُز٢ األك٣ٝخ ثؼط ٛ٘بى

 .اُز٘لٌ ٝػٔن ٍوػخ ٣٘وص ٓٔب اُؼب٤ُخ ثبُغوػبد اُز٘لٌ ٓوًي رضجػ إٕ ٣ٌٖٔ اُز٢ صٞك٣ّٞ

 ٔبً ٓ٘زظ اُز٘لٌ ٣ٌٕٞ اُطج٤ؼ٤خ اُؾبُخ ك٢ ٝاُيك٤و اُش٤ٜن اٗزظبّ ٝٛٞ :ًَىرجه أو انرُفص ظىَ

 ر٘لٌ ٖٓ اٗزظبٓبً  أهَ اُوظ٤غ ر٘لٌ ٣ٌٕٞ هل .ٓ٘زظْ ؿ٤و أٝ ٓ٘زظْ ثأٗٚ اُز٘لٌ ٗظْ ٝصق ٣ٌٖٔ

 جبُؾاُ

 :صفاذه أو انرُفص يًٍساخ 

 ٢، كاُز٘لٌ ٝصٞد ٤ُز٘لٌ، ٣جنُٚ ٕأ أُو٣ط ػ٠ِ ٣زٞعت اُن١ اُغٜل ٓولاه اُصلبد ٛنٙ ٖٓ

 ك٢ ٓؾلك عٜل إ٠ُ ٣ؾزبعٕٞ أُوظ٠ ثؼط ٌُٖ ِٓؾٞظ، ُغٜل اُز٘لٌ ٣ؾزبط ال اُطج٤ؼ٤خ اُؾبُخ

 ك٢ أٗٚ ٤وؿ اُصٞد، فل٤ق ٛبكا ر٘لٌ اُطج٤ؼ٢ اُز٘لٌ، بً أ٣ع ْٜٓ اُز٘لٌ صٞد .ر٘لَْٜ

 ٛنٙ ٖٓ ًض٤و ٣ؾلس .اُٞى٣ي ٓضَ األصٞاد ٖٓ اً كػل أُٔوظخ رَٔغ هل اُز٘لٌ اظطواة ؽبالد

 .أَُبػخ اٍزقلٓذ إما أًضو ثٞظٞػ ٝرَٔغ اُوئز٤ٖ ك٢ ٍٞائَ ٝعٞك ٗز٤غخ األصٞاد
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 انًُارج نىصف انًطرخذيح انًخرهفح وانًصطهحاخ انرُفص ًَارج ذغٍر انرانً انجذول ٌثٍٍ

 .واألصىاخ

 والسعال المفرزات الصدر حركات  التنفس اصوات و نماذج

 :* السرعة

 تنفس :سوي تنفس  1-

ؼٌر  منتظم، طبٌعً هادئ،
 .جهدي

تنفس  )زلة( تنفس تسرع 2-
 بسرعته وكونه ٌتمٌز سرٌع

 .سطحً
أبطأ  تنفس :التنفس بطء3 -
 .الطبٌعً من
 .التنفس توقف 4-
 :الحجم* 

 حجم الهواء زٌادة :تهوٌة فرط
 الرئتٌن وتتظاهر إلى الداخل
 تحدث قد عمٌق طوٌل، بتنفس

 .القلق مع
فً  نقص :التهوٌة نقص  -

الرئتٌن،  فً الهواء كمٌة
 .سطحً بتنفس وٌتظاهر

 
 :* النظم

 :ستوكس شاٌن تنفس -
 ٌتؽٌرما بانتظام متؽٌر تنفس
 جداً وتنفس عمٌق تنفس بٌن

 ٌتلوه جداً  سطحً
 التنفس، ؼالبا فً مؤقت توقؾ

 أو قصور القلب مع ٌترافق
 أو القحؾ التوتر داخل ارتفاع

 .أذٌة الدماغ
 

 :صعوبته أو التنفس *سهولة
صعب  جهدي تنفس (الزلة -

 أثنائه بحاجته (: ٌشعرالشخص
 المستمرةللهواء

 مما ٌشعر علٌه حصوله وعدم
 .باالنزعاج ه

ال  :االضطجاعٌة الزلة -
 إال التنفس المرٌض ٌستطٌع

أو  الجلوس وضعٌة فً
 .الوقوؾ

دون  المسموعة األصوات
 سماعة استخدام

 خشن صوت :الصرٌر 1-

 عند الشهٌق أثناء حاد ٌسمع
 بمستوى وجود انسداد

 .الحنجرة

 التنفس :الشخٌر2 -

 نتٌجة عادة الشخٌري ٌحدث
 فً جزئً انسدادوجود 

 .العلوي الطرٌق الهوائً

 قرقرة أصوات :الخرٌر3 -

فً  الهواء تسمع عند مرور
السبٌل  فً رطبة مفرزات
 .التنفسً

 المسموعة األصوات
 :بالسماعة

عادة  تدعى ( الفرقعة1 -

أصوات  هً :)الخراخر
تشبه  فرقعٌه جافة أو رطبة

جانبً  األشعار حركة صوت
هذه تسمع  عام بشكل .األذن

 الشهٌق أثناء األصوات
 الهواء عندما ٌسٌر

 عبرالمفرزات، الرطبة
 المتراكمة

- الخراخرتكون ناعمة  -
  إلى خشنة متوسطة

 تدعى كانت( القرقرة 2-

 وهً :)خراخر غاططة
 أو جافة أو أصوات خشنة
 الشهٌق أثناء صفٌرٌة تسمع
 ٌمر عندما بشكل أوضح

 عبر الهواء
 أومخاط متضٌقة قصبات
 .متمسك

 هً :الجنبٌة االحتكاكات 3-

 احتكاك مثل خشنة أصوات
احتكاك  نتٌجة تحدث الجلد

 الملتهبتٌن الجنب ورٌقتً

 :بٌن األضالع السحب -1
 انسحاب المسافات الوربٌة

 بٌن
 .األضالع للداخل

 :تحت القص السحب2 -

 تحت القص انسحاب النسٌج
 للداخل

 :فوق القص السحب -3
 فوق الترقوة انسحاب النسٌج

 .الشهٌق للداخل أثناء

 :السحب الرغامً 4-

 إلى انسحاب الرؼامى
 والداخل أثناء األسفل
 .الشهٌق

 :السائب الصدر5 -

ٌدعى سابقاً  كان وقد
 المصراع
 ضلع حٌث ٌنكسر الصدري

 أو
 فٌندفع من منطقتٌن أكثر

 من الجزء المحصور بٌنهما
 وٌؤدي ذلك جدار الصدر

 حٌث ٌندفع للتنفس العجائً
 أثناء الجزء للخارج هذا

 الداخل وٌنسحب إلى الزفٌر
 .أثناء الشهٌق

 :الدم نفث -1
 .والقشع الدم وجود

 :المنتج السعال  2-

 تقشع حبهٌص سعال
 .مفرزات

 غٌر السعال 3-

 :المنتج

 خشن جاؾ سعال
 .مفرزات دون
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Blood pressure ًَانذو ضغظثاٍَاُ:  انشرٌا  

 ثشٌَ اُلّ ٣زؾوى ،اُشوا٤٣ٖ ػجو ٓوٝهٙ ػ٘ل اُلّ ٣ؾلصٚ اُن١ اُعـػ ه٤بً ٛٞ انشرٌاًَ انضغظ

 :ُِعـػ ه٤ٔزبٕ ٛ٘بى ُنُي ٓٞعبد

 مهٝح ػ٘ل اُعـػ أ١ اُجط٤٘بد، روِص٘ل ػ اُ٘برظ اُلّ ظـػ ٛٞ :االٗوجبظ٢ اُعـػ  -1

  أُبهح ك٢ اُشوا٤٣ٖ اُلّ ٓٞعخ

 اُو٤ٔخ ٝٛٞ االٗوجبظ٤ٖ، ث٤ٖ اُواؽخ كزوح ك٢ اُلّ ظـػ ٛٞ : االٗجَبغ٢ اُعـػ -2

 ُِعـػ اُصـوٟ

 .اُزلبظ٢ِ اُعـػ أٝ اُ٘جط ظـػ ٣لػ٠ واالَثطاطً االَمثاضً انضغظ لًٍرً تٍٍ انفرق 

   .)االٗجَبغ٢ / االٗوجبظ٢ اُعـػ( ًٌَو ٣َٝغَ اُيئجو٢ ثب٤ِ٤ُِٔزو اُلّ ظـػ ٣وبً

  .ىئجن 120ْٓ /80 ٛٞ األصؾبءجبُـ٤ٖ  اُ ػ٘ل اُعـػ ٓزٍٞػ -

 ٝٛٞ اُشو٣ب٢ٗ اُزٞرو اهرلبع أش٤ؼٜب اُلّ ظـػ ثزـ٤واد رزظبٛو اُز٢ اُؾبالد ٖٓ ػلك ٛ٘بى

 ٕأ ٣ٝغت ىئجن ْٓ  90كٞم االٗجَبغ٢ أٝ/ٝ ىئجن ْٓ  140كٞم االٗوجبظ٢ : انذو ضغظ ارذفاع

  .اُزشق٤ص ٗعغ إٔ َهج األهَ ػ٠ِ ُِٔو٣ط ى٣بهر٤ٖ ك٢ ثو٤ب٤ٍٖ مُي ٣ؤًل

 ىئجن ْٓ  100كٕٝ االٗوجبظ٢ اُلّ ظـػ اٗقلبض ٛٞ انشرٌاًَ انرىذر هثىط

 
 هبوط التوتر االنتصابً 
  ضؽط الدم الذي ٌهبط  عندما ٌجلس الشخص أو ٌقؾ ؼالبا ما ٌجعل

 الشخص ٌشعر باإلؼماء 

  ٌجب أن تعرؾ الممرضة ضؽط المرٌض األساسً أو ٌجب أن تحصل على المعطٌات

  )األساسً (العادي إذا كان ضؽط المرٌض رن فٌها فٌما بعد  فمثال :  ااألساسٌة التً تق

مم ز فهذا ٌعنً  71\111أثناء  الجراحة او بعدها  مم ز وأصبح تقٌٌمه 111\ 181

 هبوطا هام فً ضؽط الدم و ٌجب التبلٌػ فورا  

. 

 

 :)انذو ضغظ( انشرٌاًَ انرىذر ػهى ذؤثر يخرارج حاالخ

 انطثة انرأثٍر انحانح

 .االٍزوالة ٓؼلٍ ى٣بكح روكغ اُؾ٠ٔ

 اُوِت ٗزبط ى٣بكح روكغ اُشلح

 اُشوا٤٣ٖ ٓطبٝػخ ٗوص ٣وكغ اُشو٣ب٢ٗ اُزصِت

 أُؾ٤ط٤خ اُٞػبئ٤خ أُوبٝٓخ ى٣بكح روكغ اُجلاٗخ

 اُلّ ؽغْ ٗوص ٣٘وص اُ٘يف

 اُلّ ُيٝعخ ٗوص ٣٘وص ًو٣ذ ا٤ُٜٔبٝ اٗقلبض
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 اُٞػبئ٤خ أُوبٝٓخ ٝى٣بكح األٝػ٤خ روجط ٣وكغ ُِجوك اُزؼوض

 

 ٓعقخ ػَٔ :٢ٛ ػٞآَ ػلح ؽص٤ِخ ٛٞ اُشو٣ب٢ٗ اُعـػ :انشرٌاًَ انضغظ فٍسٌىنىجٍا

 ،)فالُٜب اُلّ ُٔوٝه أُؾ٤ط٤خ اُل٣ٞٓخ االٝػ٤خ ٓوبٝٓخ ( أُؾ٤ط٤خ اُٞػبئ٤خ ٝأُوبٝٓخ ،اُوِت

 .ُٝيٝعزٚ اُلّ ٝؽغْ

 رٌٕٞ ػ٘لٓب .اُشوا٤٣ٖ إ٠ُ اُوِت ٣عقٚ اُن١ اُلّ ؽغْ ٛٞ اُوِت ٗزبط :انمهة يضخح ػًم (1

 ه٣ٞخ أُعقخ رٌٕٞ ػ٘لٓب اُلّ ظـػ ٣ٜٝجػ اُلّ ٖٓ أهَ ؽغٔبً  رعـ ظؼ٤لخ اُوِت ٓعقخ

  ّاُل ظـػ ٣ٝورلغ اُشوا٤٣ٖ إ٠ُ ٣عـ اُن١ اُلّ ؽغْ ٣يكاك

 اُلّ، ظـػ روكغ ٕأ أُؾ٤ط٤خ اُٞػبئ٤خ ُِٔوبٝٓخ ٣ٌٖٔ :انًحٍطٍح انىػائٍح انًماويح   (2

 اُشو٣ب٢ٗ اُغٜبى ك٢ أُوبٝٓخ رقِن اُز٢ اُؼٞآَ .هئ٢َ٤ ثشٌَ االٗجَبغ٢ اُعـػ ٣ٝزأصو

 .اُلّ ُٝيٝعخ اُشوا٤٣ٖ ٝٓطبٝػخ اُشؼو٣بد ٝ اُشو٣٘بد ٍؼخ ٢ٛ

 إ٠ُ اُٞػبئ٢ اُزوجط ى٣بكح رؤك١ .عيئ٢ روجط ثؾبُخ اُشو٣٘بد رٌٕٞ اُطج٤ؼ٤خ اُؾبالد ك٢ - 

 .اُلّ ظـػ فلط إ٠ُ اُٞػبئ٢ اُزوجط ٗوص ٣ؤك١ ث٤٘ٔب اُلّ، ظـػ هكغ

 .)ُِزٔلك هبث٤ِزٜب( ٓطبٝػزٜب ٣٘وص ٝثبُزب٢ُ ثبُزوِص ُٜب رَٔؼ بءَِٓ ػعالد اُشوا٤٣ٖ رؾ١ٞ

 أُوظ٤خ ُزـ٤وادٖٝٓ ا .أُؾ٤ط٤خ اُٞػبئ٤خ أُوبٝٓخ ٖٓ االًجو اُغيء ػٖ َٓؤُٝخ اُشوا٤٣ٖ رؼل

 اُشوا٤٣ٖ ٝرلول ٤ُل٢ ث٤َ٘ظ ٝاُؼع٤ِخ أُوٗخ األ٤ُبف رَزجلٍ ؽ٤ش اُشوا٤٣ٖ عله رص٤ت اُز٢

 ٝا٤َُٖ٘ٔ اُؼٔو ٓزٍٞط٢ ك٢غ ش٤اُن١ ٣ اُشو٣ب٢ٗ اُزصِت ٛٞ ٓطبٝػزٜب

 اُل١ٞٓ اُعـػ ٣٘وص )اُزغلبف أٝ اُ٘يف ٗز٤غخ ٓضالً ( اُلّ ؽغْ ٣٘وص ػ٘لٓب :انذو حجى (3

 رَو٣ت ٗز٤غخ ٓضالً  ( اُلّ ؽغْ ٣يكاك ػ٘لٓب ٝثبُؼٌٌ .اُشوا٤٣ٖ ك٢ اَُٞائَ ٗوص ثَجت

  .اُلٝهإ عٜبى ك٢ اَُٞائَ ؽغْ ى٣بكح ثَجت اُلّ ظـػ ٣يكاك  )اُٞه٣ل٣خ اَُٞائَ

ُِيٝعخ فبص٤ّخ ك٤ي٣بئ٤خ ٜٓٔخ ٖٓ فصبئص اُلّ، ٝرؼزٔل ػ٠ِ: ُيٝعخ رؼزجو ا :انذو نسوجح   (4

 اَُبئَ ٣ٌٕٞ ،ٌو٣بد ثَبئَ اُجالىٓباُ اؽزٌبى ػٖ ر٘زظ ٢ٛٝ ثالىٓب اُلّ، ٝا٤ُٜٔبرًٞو٣ذ

 ٣ورلغ .ٗز٤غخ ى٣بكح ػلكٛب  ثجؼعٜب ظٔ٘ٚ أُٞعٞكحٌو٣بد اُ اؽزٌبى ىاك ًِٔب ُيٝعخ أًضو

 . .ا٤ُٜٔبرًٞو٣ذ )أُصٞهح/ اُؾٔو اٌُو٣بد( َٗجخ رلػ٠ ،ُيٝعزٚ ىاكد ًِٔب اُلّ ظـػ

 %60.65 ٖٓ ألًضو ا٤ُٜٔبرًٞو٣ذ ٣ورلغ ػ٘لٓب ِٓؾٞظ ثشٌَ اُِيٝعخ ريكاك

 

 :انذو ضغظ ػهى ذؤثر انرً انؼىايم

 رولّ ٓغ اُعـػ ٣ورلغ .ىئجن ْٓ 78 اُٞالكح ؽل٣ض٢ ػ٘ل االٗوجبظ٢ اُلّ ظـػ :انؼًر .1

 اُش٢ء ثؼط ُِز٘بهص ٤ٔ٣َ صْ اُجِٞؽ ثلا ػ٘ل مهٝرٚ إ٠ُ ٣ٝصَ اُؼٔو
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 ٓٔب اُلّ ُعـػ ٓطبٝػخهَ أٝ هَبٝح أًضو ٝرصجؼ ا٤َُٖ٘ٔ، ػ٘ل اُشوا٤٣ٖ ٓوٝٗخ ر٘وص .0

 رزؾوى ٝال ٓطبٝػزٜب رلول اُشوا٤٣ٖ عله ٕأ ثٔب ٝ .االٗوجبظ٢ اُعـػ الهرلبع ٣ؤك١

  عبً ا٣ االٗجَبغ٢ اُعـػ ٣ورلغ ُنُي .اُعـػ اٗقلبض ػ٘ل ثٔوٝٗخ

 انؼًر يغ انشرٌاًَ انضغظ اخرالفاخ

 (زئثكيى . (  انىضطً انشرٌاًَ انضغظ انؼًر

 73/55 الموالٌد الجدد

 55/ 93 سنة

 57/ 95 سنوات6  

 132/62 سنوات 10

 123/83 سنة 14 

 123/83 البالفٌن

 االنبساطً الضؽط ٌرتفع قد )سنة 70 فوق( المسنون

 

 ٣َزو٣ؼ ٕأ ٣غت ُنُي اُلّ، ٝظـػ اُوِت ٗزبط ٖٓ اُغَل٣خ اُلؼب٤ُخ ري٣ل :انجهذ  .3

 ٕبً إما إال اُشو٣ب٢ٗ اُعـػ رو٤٤ْ ٣زْ ٕأ هجَ اُغٜل ثؼل كه٤وخ  20 ُٔلح أُو٣ط

 .ٓجبشوح ثؼلٙ أٝ اُغٜل أص٘بء اُشو٣ب٢ٗ اُعـػ رو٤٤ْ أُوصٞك

 ٝثبُزب٢ُ اُشو٣٘بد وجطرٝ اُوِت ٗزبط) االكه٣٘ب٤ُٖ(   اُٞك٣خ اُغِٔخ كؼب٤ُبد ري٣ل :انشذج  .4

 هل ألٗٚ ُِصلٓخ ٣ؤك١ ٝهل اُلّ ظـػ اٗقلبض إ٠ُ اُشل٣ل األُْ ٣ؤك١ هل .اُلّ ظـػ ي٣لر

 .األٝػ٤خ ُزٍٞغ ٓؤك٣بً  اُٞػبئ٤خ أُؾوًخ ٓوًي ٣ضجػ

 ٗلٌ ٖٓ اُٞىٕ غج٤ؼ٢٤ ػ٘ل ٓ٘ٚ أػ٠ِ اُجل٤٘٣ٖ ػ٘ل اُشو٣ب٢ٗ اُزٞرو ٣ٌٕٞ ػبكحً  :انثذاَح  .5

 .األػٔبه

 اُؼٔو، ث٘لٌ اُنًٞه ػ٘ل ٓ٘ٚ أهَ اُجِٞؽ ثؼل االٗبس ػ٘ل اُلّ ظـػ ٣ٌٕٞ :انجُص  .6

 أ٤ًاٍُٖ  ثؼل االٗبس ػ٘ل اُلّ ظـػ ٣ٌٕٝٞ .اُٜو٤ٗٞٓخ ُالفزالكبد اُلوم ٛنا ٣ٝؼيٟ

 .أًا٤ُ ٍٖ  هجَ االٗبس ػ٘ل ٓ٘ٚ أػ٠ِ

 ر٘زجٚ ٕأ أُٔوظخ ٝػ٠ِ رقلعٚ أٝ اُشو٣ب٢ٗ اُعـػ روكغ األك٣ٝخ ٖٓ ًض٤و :األدوٌح  .7

 .اُشو٣ب٢ٗ اُعـػ و٤ْر ػ٘ل اػزجبهٛب ك٢ ٝرأفنٛب أُو٣ط ٣ز٘بُٜٝب اُز٢ ُألك٣ٝخ

 ٓؼلٍ ٣ٌٕٞ ؽ٤ش اُجبًو، اُصجبػ ك٢ طلأف اُعـػ ٣ٌٕٞ ػبكحً  :انٍىيٍح االخرالفاخ .8

 ثؼل ٓب كزوح أٝافو ك٢ اُنهٝح إ٠ُ ٣ٝصَ ا٤ُّٞ أص٘بء ٣ورلغ صْ أ٣عب،ً أفلط االٍزوالة

 .أَُبء ثلا٣خ أٝ اُظ٤ٜوح
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 ٓطبٝػخ أٝ اُلّ ُيٝعخ أٝ اُوِت ٗزبط ػ٠ِ رؤصو ؽبُخ أ١ إٕ :انًرضٍح انحذثٍاخ .9

 .اُلّ ظـػ ػ٠ِ ٓجبشوح رؤصو اُشوا٤٣ٖ

  Assessing Blood pressure:انذو ضغظ ذمٍٍى  

ّْ  ٖٓ ٣زأُق اُن١ اُعـػ ه٤بً ثغٜبى اُلّ ظـػ ه٤بً ٣زْ  ًُْ ٣زأُق .ٍٝٔبػخ اُعـػ ٝٓو٤بً ًُ

 ثوطؼخ ػبكح أُطبغ٢ ا٤ٌٌُ ٣ـط٠ ثبُٜٞاء، ٣٘لـ ٕأ ٣ٌٖٔ ٓطبغ٢ ٤ًٌ ٖٓ  اُعـػ ٓو٤بً

 ٓيٝكح ٢ٛٝ ا٤ٌٌُ ك٢ اُٜٞاء ر٘لـ ٓطبغ٤خ ثئعبصخ ٣زصَ أؽلٛٔب أٗجٞثبٕ ثٚ ٣ٝزصَ هٔبُ

 ثبرغبٙ ٣لٝه ٝػ٘لٓب .اُٜٞاء ٖٓ ا٤ٌٌُ ٣لوؽ اَُبػخ ػوبهة ػٌٌ ٣لٝه ػ٘لٓب صـ٤و ثلٍبّ

 إ٠ُ كٔٞصٍٞ اُضب٢ٗ األٗجٞة أٓب ك٤ٚ ٣جو٠ ا٤ٌٌُ إ٠ُ ٣عـ اُن١ اُٜٞاء كئٕ اَُبػخ ػوبهة

 .اُعـػ ٓو٤بً

 

 ٝاُٜٞائ٢ اُيئجو٢ :انضغظ يماٌٍص يٍ أضاضٍاٌ  َىػاٌ هُان

 ػٔٞك اهرلبع ؽَت اُعـػ ه٤ٔخ إ٠ُ ٣ٝشبه ٓوهٔخ اٍطٞاٗخ ٛٞ انسئثمً انضغظ يمٍاش -

 .االٗجٞة ىعبط ك٢ ٣ورلغ ػ٘لٓب اُيئجن إ٤ُٚ ٣صَ  ؽل أػ٠ِ ػ٘ل أ١ اُيئجن،

 

 .َٓطوح إ٠ُ رش٤و إثوح ُٚ ثٔؤشو ٓيٝك انهىائً انضغظ يمٍاش -.

 

 

 ُإلصـبء اُؾبعخ رغ٘ج٘ب ٢ٛٝ اإلٌُزو٤ٗٝخ، أُوب٤٣ٌ ٗٞع اظبك٢ أُؤٍَبد ثؼط رَزؼَٔ

 ٣ظٜو اإلٌُزو٢ٗٝ أُو٤بً اٍزقلاّ ػ٘ل .أُو٣ط ػ٘ل ٝاالٗجَبغ٢ االٗوجبظ٢ اُعـػ ُصٞد



 الدكتورة عفاف عٌسى نظام الضغطو التنفسالعالمات الحٌوٌة 

   

12 
 

 ثؼل ا٤ٌٌُ ك٢ اُعـػ اٗقلبض أص٘بء ٝاالٗجَبغ٢ االٗوجبظ٢ اُعـػ إ٠ُ ٣ش٤و ظٞئ٢ ٝٓعبٕ

 .أُو٣ط ظـػ ٖٓ أػ٠ِ ؽل إ٠ُ هكؼٚ

 

 ٣ٌٕٞ ٕأ ٣غت ٝغُٞٚ اٌُْ كافَ أُٞعٞك ا٤ٌٌُ ػوض ٕأل ٓزؼلكح أؽغبّ انضغظ يمٍاش نكى

 ه٤ٔب اُو٤بً ٣ؼط٢ كَٞف علاً  ظ٤وب ا٤ٌٌُ ٕبً إما وبً،كه٤ اُو٤بً ٤ٌُٕٞ أُو٣ط ُنهاع ٓ٘بٍجبً 

 ٕأ ٣غت .اُؾو٤و٤خ اُو٤ٔخ ٖٓ أهَ أُو٤َخ اُو٤ٔخ رٌٕٞ كَٞف علاً  ٝاٍؼب ٕبً ماإٝ فبغئخ، ٓورلؼخ

 ٕبً أكائٔ ٣غت أُ٘بٍت ا٤ٌٌُ ػوض ٗؾلك ٢ٌُ .اُنهاع ٓؾ٤ػ ٖٓ % 40 ا٤ٌٌُ ػوض ٣ٌٕٞ

 كوػ ػٔوٙ ٤ٌُٝ أُو٣ط مهاع ٓؾ٤ػ و٤ْر

 


