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    Red blood cell countشمبرش گویچه هبی سرخ 

 . ٔٙظٛض اظ ایٗ آظٔبیف قٕبضـ ٚ ثطضؾی افعایف یب وبٞف سؼساز ٌٛیچٝ ٞبی ؾطخ ٔٛجٛز زض یه ٔیّیٕشط ٔىؼت یب زض یه ِیشط ذٖٛ اؾز

 

 :وسبیل آزمبیش

 یب ٘ئٛثبئط  (Hemocytometer)الْ ٌّجَٛ قٕبض   -1

 دی دز ٔرهٛل قٕبضـ ٌٛیچٝ ٞبی ؾطخ -2

 زضنس  NaCL  2ٔحَّٛ  -3

 ٔیىطٚؾىٛح   -4

 دٙجٝ، ال٘ؿز ٚ اِىُ   -5

 ٔیّی ِیشط  5ثكط ثٝ حجٓ  -6

 

 : توضیح در مورد ثعضی از وسبیل آزمبیش

ایٗ الْ نفحٝ قیكٝ ای ضریٕی اؾز وٝ ٘بحیٝ ٚؾغی آٖ ثٝ زٚ لؿٕز سمؿیٓ قسٜ  ٚ ٞط یه اظ ایٗ  لؿٕز ٞب ٘یع ثٝ ٔطثؼبر ٔرشّف : الْ ٌّجَٛ قٕبض -1

 . سمؿیٓ قسٜ اؾز
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ٔطثغ ثعضي اؾز وٝ اضالع ٞط یه اظ آٟ٘ب یه ٔیّیٕشط  9ٕٞبٖ عٛضی وٝ زض قىُ ظیط ٔكبٞسٜ ٔی قٛز ٞط یه اظ زٚ لؿٕز سمؿیٓ ثٙسی قسٜ ایٗ الْ قبُٔ 

ٔطثغ ٔشٛؾظ سمؿیٓ ثٙسی قسٜ اؾز، ثسیٗ سطسیت اضالع ٞط یه اظ ٔطثؼبر ٔشٛؾظ ثطاثط  25ٔی ثبقس، ٔطثغ ٔطوعی ثٝ 
5

ٔیّیٕشط ٔی ثبقس، ٞط ٔطثغ ٔشٛؾظ  1

ؾبذشٕبٖ ٌّجَٛ قٕبض ثٝ ٘حٛی اؾز وٝ ٞطٌبٜ الُٔ ٔرهٛل ضٚی آٖ لطاض ٌیطز فبنّٝ ثیٗ الْ ٌّجَٛ قٕبض ٚ . ٔطثغ وٛچه سمؿیٓ قسٜ اؾز 16٘یع ثٝ 

 . ٔیّیٕشط ذٛاٞس قس 1/0الُٔ ثطاثط 

 

 (. ٔال٘ػٚض لطٔع)دی دز ٔرهٛل قٕبضـ ٌٛیچٝ ٞبی ؾطخ  -2

ٜ سطسیت ایٗ دیذز زاضای حجبثی زض ٚؾظ ٔی ثبقس وٝ زض زاذُ آٖ ؾًٙ ؾطخ وٛچىی جٟز ٔرّٛط وطزٖ ذٖٛ ثب ٔحَّٛ ضلیك وٙٙسٜ لطاض زاضز، ِِٛٝ دیذز ة

ثطاثط حجٓ  100سطؾیٓ قسٜ اؾز، ثسیٗ سطسیت حجٓ حجبة  101زض ا٘شٟبی فٛلب٘ی حجبة دیذز ٘یع زضجٝ (. قىُ ظیط. )ٔی ثبقس 1ٚ  5/0زاضای زٚ ذظ ٘كب٘ٝ 

 . ِِٛٝ دی دز اؾز
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زضنس وٝ چٖٛ ٘ؿجز ثٝ ذٖٛ ٞیذطسٛ٘یه اؾز ثبػث چطٚویسٌی ٌٛیچٝ ٞب ٌطزیسٜ ٚ ثسیٗ سطسیت  2( ؾبِیٗ ) ٔحَّٛ ٕ٘ه عؼبْ : ٔحَّٛ ضلیك وٙٙسٜ -3

ٔشط ٔىؼت ذٖٛ ثؿیبض ظیبز ٚ غیط لبثُ قٕبضـ چٖٛ سؼساز ٌٛیچٝ ٞبی ؾطخ زض ٞط ٔیّی. فٛانُ ٌٛیچٝ ٞب اظ یىسیٍط ثیكشط قسٜ ٚ ثٟشط لبثُ ضٚیز ٔی ٌطز٘س

 . اؾز، ِصا ثبیس ذٖٛ ضا ثب ٔحَّٛ فٛق ضلیك ٕ٘ٛز

 . ِِٛٝ دالؾشیىی وٝ ثٝ ا٘شٟبی دیذز ثطای وكیسٖ ذٖٛ ٔشهُ ٔی ٌطزز -4

 

 : روش انجبم آزمبیش

ثب ایٗ . آٖ ضا ثطضؾی وٙیس×  5/2الْ ٌّجَٛ قٕبض ضا وٝ لجالً ثب آة ٔمغط قؿشٝ ٚ ثب اِىُ ٔغّك سٕیع وطزٜ ایس ظیط ٔیىطٚؾىٛح ٌصاقشٝ ٚ ثب ػسقی قیئی  -1

اظ ػسؾی قیئی ٔطثغ وٛچه سمؿیٓ قسٜ اؾز  25ٔطثغ ثعضي ٌّجَٛ قٕبض لبثُ ضٚیز اؾز، ؾذؽ ثطای ثطضؾی ٔطثغ ٔشٛؾظ ٔطوعی وٝ ثٝ  9زضقز ٕ٘بئی 

ٔطثغ وٛچه سمؿیٓ قسٜ اؾز اؾشفبزٜ وٙیس، ؾذؽ یه الُٔ سٕیع ضٚی  16ثطای زیسٖ یه ٔطثغ ٔشٛؾظ وٝ ثٝ ×  40اؾشفبزٜ ٕ٘بئیس، ثبالذطٜ اظ ػسؾی ×  10

 . الْ لطاض زازٜ ثٝ عٛضی وٝ ٔؿشغیُ ٔیب٘ی الْ ضا ثذٛقب٘س ٚ ِجٝ ٞبی آٖ ضٚی زٚ ٔؿشغیُ وٙبضی لطاض ٌیطز
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 . ٌكز ذٛز یب قرم ٔٛضز آظٔبیف ضا ثب دٙجٝ اِىّی سٕیع ٕ٘ٛزٜ وٕی نجط وٙیس سب وبٔالً ذكه قٛز، ؾذؽ ثبال٘ؿز اٍ٘كز ضا ؾٛضاخ وٙیس٘ٛن اٖ -2

ا ثبال ثىكیس ثالفبنّٝ اعطاف دی دز ضا ثب وبغص نبفی سٕیع وطزٜ ٚ اوٖٙٛ دی دز ضا ر 5/0ثٝ ٚؾیّٝ دیذز ٔرهٛل ٚ ِِٛٝ دالؾشیىی ذٖٛ ضا سب ػالٔز  -3

 (. ثبض ضلیك ٔی قٛز 200ثٝ ایٗ سطسیت ذٖٛ ٔٛجٛز زض حجبة دیذز ) اظ ٔحَّٛ ضلیك وٙٙسٜ وٝ زض یه ثكط وٛچه ضیرشٝ ایس دط وٙیس  101ػالٔز 

ض افمی زلیمٝ ثٝ عٛ 3الؾشیه ا٘شٟبی دی دز ضا اظ لؿٕشی وٝ ثٝ دی دز ٔشهُ اؾز ذٓ ٕ٘ٛزٜ ٚ ؾط دی دز ضا ثیٗ اٍ٘كشبٖ ٌطفشٝ ٚ آٖ ضا ثطای ٔسر  -4

 . سىبٖ زٞیس سب ذٖٛ ٚ ٔحَّٛ زاذُ آٖ ثٝ ذٛثی ٔرّٛط قٛز

 

 روش شمبرش گلجول لرمس ثب استفبده از الم نئوثبئر یب هموسیتومتر 

ٖٚ عطٜ اظ خثؼس اظ ایٙىٝ ٔغٕئٗ قسیس وٝ ذٖٛ ثب ٔبیغ ضلیك وٙٙسٜ ثٝ ذٛثی ٔرّٛط قسٜ اؾز زٚ اِی ؾٝ لغطٜ اَٚ آٖ ضا اظ دیذز ذبضج وطزٜ ٚ ؾذؽ یه ق

اذز درف قٛز ؾذؽ ضلیك قسٜ ضا زض ِجٝ الْ ٌّجَٛ قٕبض عٛضی لطاض زٞیس وٝ ذٖٛ وبٔالً زض ظیط الّٔی وٝ لجالً ضٚی ٌّجَٛ قٕبض لطاض زازٜ ایس ثٝ عٛض یىٙٛ

 . الُٔ ضا وٕی اظ زٚ عطف فكبض زٞیس سب اٌط ٔبیغ اضبفی ظیط الُٔ ثبقس ثٝ قیبضٞبی زٚ عطف ثطیعز

سبئی اظ ٔطثغ ٞبی وٛچه ضا وٝ  16ثطای قٕبضـ اؾشفبزٜ ٕ٘بئیس ثب ایٗ زضقز ٕ٘بئی یه ٔجٕٛػٝ ×   40ظاٖ وطزٜ ٚ اظ ػسؾی قیئی ٔیىطٚؾىٛح ضا ٔجسزاً ٔی

ؾغح ٞط یه اظ آٟ٘ب ثطاثط ثب 
400

(. زض قىُ ظیط ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾز Rٔطثغ ٞبی ٘ٛاحی وٝ ثب ػالٔز )ٔیّیٕشط ٔطثغ اؾز، ٔی سٛاٖ زض ٔیساٖ زیس لطاض زاز  1

اظ آ٘جبیی وٝ ٕٔىٗ اؾز دطاوٙسٌی ٌٛیچٝ ٞبی ؾطخ زض سٕبْ لؿٕز ٞبی الْ ٌّجَٛ (.  قىُ ظیط)ٔطثغ ثعضي ٔطوعی ثطای قٕبضـ ٌّجَٛ لطٔع ثىبض ٔی ضٚز 

سبئی زض ٔطوع  16ٞبی ٔطثغ ثعضي ٚ یه ٔجٕٛػٝ  سبئی زض چٟبض ٌٛقٝ 16ٔجٕٛػٝ  4سبئی اظ ٔطثغ ٞبی وٛچه یؼٙی  16قٕبض یىٙٛاذز ٘جبقس، دٙج ٔجٕٛػٝ 

ٔطثغ وٛچه ثٝ زؾز  80سبئی ثب  16ثٝ ایٗ سطسیت سؼساز ٌٛیچٝ ٞبی ٔٛجٛز زض دٙج ٔجٕٛػٝ (. ٕ٘بیف زازٜ قسٜ اؾز Rثب ) ٔطثغ ثعضي ضا قٕبضـ وٙیس 

 . ذٛاٞس آٔس

 . فیس اؾشفبزٜ ٔی قٛ٘سٔكرم قسٜ ا٘س ثطای قٕبضـ ٌّجِٟٛبی ؼ Wٔطثغ ٞبی ثعضٌی وٝ ثب ػالٔز : ٘ىشٝ

 

 نحوه محبسجه تعداد کل گلجولهبی لرمس در هر میلی متر مکعت ذون

ضطة وٙیس سب سؼساز ٌٛیچٝ ٞبی ؾطخ زض یه ٔیّیٕشط ٔىؼت  10000ضا زض ٔضطة ( R)ٔطثغ  5ثطای ایٗ وبض ثبیس ٔجٕٛع سؼساز ٌّجِٟٛبی لطٔع قٕطزٜ قسٜ زض 

 . ثٝ زؾز آیس
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 : وق ثه شرح زیر استعلت ثه دست آوردن مضرة ف

ٔطثغ ػُٕ قٕبضـ ا٘جبْ قسٜ  5چٖٛ زض )ضطیت ؾغح  5ضطیت ػٕك ٚ  10ضطیت ضلیك ؾبظی،  200. ٔی ثبقس 5×10×200حبنُ ضطة ؾٝ ػسز  10000

 . ٔی ثبقس( ٔطثغ وٝ ٔؼبزَ یه ٔیّی ٔشط ٔطثغ ٔی ثبقس ٔحبؾجٝ ٌطزز 25ضطة قٛز سب زض  5ٔی ثبیؿشی زض 

 

 : نتیجه آزمبیش گروه شمب

 

 :ثه سؤاالت زیر پبسد دهید

 سؼساز ٌٛیچٝ ٞبی ؾطخ ضا زض ٔطزٞب ٚ ظٖ ٞب شوط وٙیس ؟ -1

 .چٟبض ػبّٔی وٝ ٕٔىٗ اؾز زض قٕبضـ ٌٛیچٝ ٞبی ؾطخ ایجبز اقشجبٜ آظٔبیكٍبٞی ثٕٙبیس شوط وٙیس -2

 قٛز ؟زضنس اؾشفبزٜ ٔی  2چطا ثطای قٕبضـ ٌٛیچٝ ٞبی ؾطخ اظ ٕ٘ه عؼبْ  -3

 یؼٙی چٝ ؟ Polycythemiaدِٛی ٌّجِٛی یب  -4

 .ٚاحس ا٘ساظٜ ٌیطی ٌٛیچٝ ٞبی ؾطخ ضا شوط وٙیس -5
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  (White blood cell count)شمبرش گویچه هبی سفید ذون 

 . ٔٙظٛض اظ ایٗ آظٔبیف قٕبضـ ٚ سؼییٗ سؼساز ٌٛیچٝ ٞبی ؾفیس زض یه ٔیّیٕشط ٔىؼت ذٖٛ اؾز

 :وسبیل آزمبیش

 (یب ٕٞٛؾیشٛٔشط Neubauerالْ ٘ئٛثبئط )الْ ٌّجَٛ قٕبض  -1

 (ٔال٘ػٚض ؾفیس)دیذز ٔرهٛل قٕبضـ ٌٛیچٝ ٞبی ؾفیس  -2

 . زضنس زض ٚیِٛٝ زٚغا٘ؿیٗ ٔی ثبقس 2ٔحَّٛ ضلیك وٙٙسٜ وٝ ٔرّٛط اؾیس اؾشیه  -3

 . ٔیّی ِیشطی 5ال٘ؿز، اِىُ ٚ قیكٝ ؾبػز یب ثكط  -4

 ٔیىطٚؾىٛح  -5

 

 مورد پی پت و محلول رلیك کنندهتوضیح در 

ثٝ ػالٜٚ زض زاذُ حجبة آٖ ؾًٙ ؾفیس . دیذز ٔرهٛل قٕبضـ ٌٛیچٝ ٞبی ؾفیس، ٔكبثٝ دیذز قٕبضـ ٌٛیچٝ ٞبی ؾطخ اؾز ِٚی وٛچىشط اظ آٖ ٔی ثبقس

زض ا٘شٟبی فٛلب٘ی حجبة  (ظیط قىُ) ٔی ثبقس  1ٚ  5/0ِِٛٝ دیذز ثٝ سطسیت زاضای زٚ ذظ ٘كب٘ٝ . ضٍ٘ی جٟز ٔرّٛط وطزٖ ذٖٛ ثب ٔحَّٛ ضلیك وٙٙسٜ لطاض زاضز

 . ثطاثط حجٓ ِِٛٝ دی دز اؾز 10ثسیٗ سطسیت حجٓ حجبة . سطؾیٓ قسٜ اؾز 11٘یع زضجٝ 

 

ثٙفف زضنس زض ٚیِٛٝ زٚغا٘ؿیٗ ٚ یب ٌیٕؿب ٔی ثبقس وٝ ٚیِٛٝ زٚغا٘ؿیٗ یب ٌیٕؿب ٞؿشٝ ٞبی ٌٛیچٝ ٞبی ؾفیس ضا ثٝ ضً٘  2ٔحَّٛ ضلیك وٙٙسٜ، اؾیس اؾشیه 

 .دطضً٘ زضٔی آٚضز ٚ اؾیس اؾشیه ثبػث ِٕٞٛیع ٌٛیچٝ ٞبی ؾطخ ٔی ٌطزز

 

 : روش انجبم آزمبیش

ٔطثغ ثعضي لبثُ ضؤیز اؾز، ثطای قٕبضـ ٌٛیچٝ  9زض ظیط ٔیىطٚؾىٛح ٔكبٞسٜ وٙیس، ثب ایٗ زضقز ٕ٘بئی سٕبْ  5/2الْ ٌّجَٛ قٕبض ضا ثب ػسؾی قیئی  -1

 . ٔطثغ ثعضي زض ٔیساٖ زیس لطاض ٔی ٌیطز 9ازٜ ٕ٘بئیس، ثب ایٗ زضقز ٕ٘بئی یىی اظ اؾشف×  10ٞبی ؾفیس اظ زضقز ٕ٘بئی 

 . ٘ٛن اٍ٘كز ذٛز یب قرم ٔٛضز آظٔبیف ضا ثب اِىُ سٕیع وطزٜ ٚ نجط وٙیس سب ذكه قٛز ٚ ؾذؽ ثب ال٘ؿز اٍ٘كز ضا ؾٛضاخ وٙیس -2

ثبال ثىكیس ثالفبنّٝ اعطاف دی دز ضا ثب وبغص نبفی سٕیع ٕ٘ٛزٜ، اوٖٙٛ دی  5/0ر ثٛؾیّٝ دی دز ٔرهٛل ٚ ِِٛٝ دالؾشیىی ٔشهُ ثٝ آٖ ذٖٛ ضا سب ػالْ -3

 (.ثبض ضلیك ٔی قٛز 20ثٝ ایٗ سطسیت ذٖٛ ٔٛجٛز زض حجبة دی دز ) اظ ٔحَّٛ   ضلیك وٙٙسٜ وٝ زض یه ثكط وٛچه ضیرشٝ ایس دط وٙیس  11دز ضا سب ػالٔز 
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زلیمٝ ثٝ عٛض افمی  3ر ٔشهُ اؾز ذٓ ٕ٘ٛزٜ، زٚ ؾط دی دز ضا ثیٗ اٍ٘كشبٖ ٌطفشٝ ٚ آٖ ضا ثطای ٔسر الؾشیه ا٘شٟبی دی دز ضا اظ لؿٕشی وٝ ثٝ دی ح -4

 . سىبٖ زٞیس سب ذٖٛ ٚ ٔحَّٛ ضلیك وٙٙسٜ ثٝ ذٛثی ٔرّٛط قٛز

ٖ ثٝ ظیط الُٔ وكیسٜ قٛز، ؾذؽ زٚ اِی ؾٝ لغطٜ اظ ذٖٛ ضلیك قسٜ ضا اظ دی دز ذبضج وطزٜ ٚ لغطٜ ثؼسی ضا زض ِجٝ ٌّجَٛ قٕبض عٛضی لطاض زٞیس سب ذٛ -5

 . الُٔ ضا وٕی اظ زٚ عطف فكبض زازٜ سب اٌط ٔبیغ اضبفی ظیط الُٔ ثبقس ثٝ قیبضٞبی زٚ عطف ثطیعز

 Wٔطثغ ثعضي ٌٛقٝ ای وٝ ثب ػالٔز  4سؼساز . ثطای قٕبضـ ٌٛیچٝ ٞبی ؾفیس اؾشفبزٜ ٕ٘بئیس×  10ٔیىطٚؾىٛح ضا ٔجسزاً ٔیعاٖ وطزٜ اظ ػسؾی قیئی  -6

ٔطثغ ثعضي ثب سغییط زازٖ الْ زض ظیط ٔیىطٚؾىٛح ثٝ سطسیت اظ  4سؼساز ٌّجَٛ ٞب ضا زض سٕبْ .   ل قسٜ اؾز ثطای قٕبضـ ٌّجِٟٛبی ؾفیس اؾشفبزٜ ٔی قٛزٔكد

ا٘ی ٚ زؾز چخ لطاض زض ٞط ٔطثغ ٌٛیچٝ ٞبی ؾفیس ضا وٝ ثط ضٚی اضالع فٛق) ٌٛقٝ ثبال ٚ زؾز چخ قٕبضـ وطزٜ ٚ ثب یه حطوز ٔبضدیچی ثٝ ا٘شٟب ثطؾب٘یس 

ضطة وٙیس، ثٝ ایٗ سطسیت سؼساز ٌٛیچٝ ٞبی ؾفیس  50ضا زض ٔضطة ( N)ٔطثغ ثعضي  4حبَ ٔجٕٛع سؼساز ٌٛیچٝ ٞبی ؾفیس زض (. ٌطفشٝ ا٘س ٘یع قٕبضـ وٙیس 

 . زض یه ٔیّیٕشط ٔىؼت اظ ذٖٛ ثٝ زؾز ٔی آیس

 

 :طرز محبسجه و علت ثه دست آمدن مضرة فوق ثه شرح زیر است

سمؿیٓ ٔیٍطزز  4ثط  200. ضطیت ػٕك الْ ٔی ثبقس 10ضطیت ضلیك ؾبظی ذٖٛ ٚ  20وٝ . ٔی ثبقس 4سمؿیٓ ثط  200یؼٙی  10×20حبنُ ضطة  50ػسز 

 . سمؿیٓ ٌطزز 4ٔطثغ ثعضي قٕبضـ ا٘جبْ قسٜ ٚ ثطای ثسؾز اٚضزٖ ٔیبٍ٘یٗ زض یه ٔطثغ ثب اثؼبز یه ٔیّیٕشط ثبیس ثط  4چٖٛ زض 

 

 :مبنتیجه آزمبیش گروه ش

 

 :ثه سؤاالت زیر پبسد دهید

 سؼساز ٌٛیچٝ ٞبی ؾفیس چمسض اؾز ؟ آیب سؼساز ٌٛیچٝ ٞبی ؾفیس زض ٔطزٞب ٚ ظٖ ٞب فطق ٔی وٙس یب ذیط ؟ -1

 ثٝ چٝ زِیُ اظ ٔحَّٛ ٚیِٛٝ زٚغا٘ؿیٗ زض اؾیس اؾشیه ثطای قٕبضـ ٌٛیچٝ ٞبی ؾفیس اؾشفبزٜ ٔی قٛز ؟ -2

 .ضا شوط وٙیس ٚاحس ا٘ساظٜ ٌیطی ٌٛیچٝ ٞبی ؾفیس -7
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 Westergren)ثه روش وسترگرن   (Erythrocyte sedimentation rate, ESR)اندازه گیری سرعت رسوة گویچه هبی سرخ 

method)  

قسٜ اؾز زض ٞطٌبٜ ذٛ٘ی وٝ ثٝ آٖ ٔبزٜ ضس ا٘ؼمبز اضبفٝ . ٞسف اظ ایٗ آظٔبیف ا٘ساظٜ ٌیطی ؾطػز سٝ ٘كیٗ قسٖ ٌٛیچٝ ٞبی ؾطخ یب ؾسیٕب٘شبؾیٖٛ ٔی ثبقس

 . وٙٙس یه ِِٛٝ ثٝ عٛض ؾبوٗ لطاض زٞیٓ ثب ٌصقز ظٔبٖ ٌٛیچٝ ٞبی ؾطخ ثٝ ػّز ظیبز ثٛزٖ ٚظٖ ٔرهٛنكبٖ اظ دالؾٕب جسا قسٜ ٚ زض سٝ ِِٛٝ ضؾٛة ٔی

 :ثٝ زٚ ػبُٔ ثؿشٍی زاضز( ؾسیٕب٘شبؾیٖٛ)ثٝ عٛض وّی ؾطػز ضؾٛة ٌٛیچٝ ٞبی ؾطخ 

 .ٌٛیچٝ ٞبی ؾطخ( Viscosity)ثٙسٌی قىُ، ؾغح، ٚظٖ ٔرهٛل ٚ ٔیعاٖ ثٟٓ چؽ -اِف

 .٘ؿجز دطٚسئیٗ ٞب، ِیذیسٞب ٚ یب ِیذٛ دطٚسئیٗ ٞبی دالؾٕب -ة

 

 :وسبیل آزمبیش

 .ثٝ ػٙٛاٖ ٔبزٜ ضس ا٘ؼمبز%  8/3ٔحَّٛ ؾیشطار ؾسیٓ  -1

 .ؾطً٘ ٚ ؾٛظٖ ضس ػفٛ٘ی قسٜ -2

ؾب٘شیٕشط ٔی  20ٔیّی ٔشط یب  200ٔیّیٕشط ٚ عَٛ آٖ  2لغط زاذّی ٞط یه  زؾشٍبٜ ٚؾشطٌطٖ وٝ قبُٔ دبیٝ زؾشٍبٜ ٚ ِِٛٝ ٞبی ٔسضج ٚؾشط ٌطٖ اؾز وٝ -3

 . ثبقس

 

 .ٔمساضی ذٖٛ ٚضیسی -4
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 : روش انجبم آزمبیش

ٔیّی ِیشط  6/1ضا ثٝ زاذُ ؾطً٘ ثىكیس ؾذؽ ثب ٕٞبٖ ؾطً٘ % (  8/3) ٔیّی ِیشط ٔحَّٛ ؾیشطار ؾسیٓ  4/0ثٝ ٚؾیّٝ یه ؾطً٘  ضس ػفٛ٘ی قسٜ ٔمساض  -1

 .ٚضیس قرم ٔٛضز آظٔبیف ذٖٛ ثٍیطیس، ٔحشٛیبر ؾطً٘ ضا ثٝ آضأی ٔرّٛط وطزٜ ٚ زض یه ِِٛٝ آظٔبیف لطاض زٞیساظ 

 .ِِٛٝ ٚؾشط ٌطٖ ضا سب ػالٔز نفط اظ ذٖٛ دط وطزٜ ٚ زض ضٚی دبیٝ زؾشٍبٜ لطاض زٞیس ٚ ثالفبنّٝ ظٔبٖ ضا یبززاقز وٙیس -2

ؾبػز ٔؿبفشی ضا وٝ ٌٛیچٝ ٞبی  24ٚ  2، 1ثب ٌصقز ظٔبٖ ٌٛیچٝ ٞبی ؾطخ ضؾٛة وطزٜ ٚ دالؾٕب زض ثبالی ِِٛٝ لطاض ٔی ٌیطز، دؽ اظ ٌصقز ثٝ سطسیت  -3

 . ٜ زؾز ذٛاٞس آٔسؾطخ عی وطزٜ ا٘س یؼٙی ٔؼبزَ اضسفبع دالؾٕبی ثبالی ِِٛٝ ضا ثرٛا٘یس ٚ ثٝ ایٗ سطسیت ؾطػز ؾسیٕب٘شبؾیٖٛ ثط حؿت ٔیّیٕشط زض ؾبػز ة

 :نتیجه آزمبیش گروه شمب

 

 :ثه سؤاالت زیر پبسد دهید

 ثٝ عٛض وّی چٝ ػٛأّی ٕٔىٗ اؾز زض ؾطػز سٝ ٘كیٗ قسٖ ٌٛیچٝ ٞبی ؾطخ ٔؤثط ثبقس؟ -1

 اظزیبز وساْ یه اظ دطٚسئیٗ ٞبی دالؾٕب زض ثبال ثطزٖ ؾطػز ؾسیٕب٘شبؾیٖٛ ٔؤثط اؾز؟  -2

 .زٞب ٚ ظٖ ٞب شوط وٙیسؾطػز ؾسیٕب٘شبؾیٖٛ ضا زض ٔط -3

 چیؿز؟  E.S.Rوبضثطز آظٔبیف  -4

 

 


