
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارت جهبد کشبورزی

 سبزمبن تحقیقبت، آموزش و ترویج کشبورزی

مرکس تحقیقبت کشبورزی و منببع طبیعی فبرس 

 گیری نرخ تنفس بب یک روش ارزان انذازه   

 بب دقت منبسب 

 

 

 

 

 

زیبپَظ  یزٍضُ ،ضٍظ 200 ًعزیک ثِ قس کِ  ضٍقيزض ایي آظهبیف . ضفت

گصضاًی زضحقیقت زیبپَظ ؾي ًَعی تبثؿتبى ،اًجبهس عَل هی ایي حكطُ ثِ

 .ضؾس یبپَظ ثِ پبیبى هیل ظهؿتبى زیاؾت ٍ زض اٍا

 
تَاى  گیطی ًطخ هتبثَلیؿن حكطات هرتلف هی اظ ایي ضٍـ ثطای اًساظُ      

ؾت کِ حكطُ ثبیؿتی ثسٍى حطکت ثبقس تب ا اؾتفبزُ ًوَز ٍلی ًکتِ ایي

قس  ضٍقي ّبزض ایي آظهبیف. گیطی کطز ثتَاى ًطخ هتبثَلیؿن پبیِ ضا اًساظُ

زؾت )تطیي حطکتی اًجبم زّس چککِ اگط ؾي گٌسم زض زضٍى ؾطًگ کَ

زؾتگبُ هیعاى ( ٍ پب ٍ یب قبذک ذَز ضا تکبى زّس ٍ یب کوی حطکت کٌس

ثٌبثطایي ایي زؾتگبُ اظ زقت کبفی . زّسذَثی ًكبى هیُافعایف تٌفؽ ضا ة

ّبی کطم گلَگبُ  چٌیي هیعاى تٌفؽ قفیطُّن. زض ایي هَضز ثطذَضزاض اؾت

هوکي اؾت ثتَاى ثب ایي ضٍـ هیعاى . اؾتگیطی  ذَثی قبثل اًساظُُاًبض ة

گیطی کطز ٍ هكرص ًوَز چٌس زضصس  ّطظ ضا ًیع اًساظُعلف ضّبیتٌفؽ ثص

 .زض حبل اؾتطاحت ّؿتٌس ضّباظ ایي ثص

گیطی اضبفِ ذَاّس قس  ثب کن کطزى حجن ؾطًگ ثط حؿبؾیت اًساظُ    

گیطی ُ تط ضا ًیع اًساظ ثٌبثطایي هوکي اؾت ثتَاى ًطخ تٌفؽ حكطات کَچک

تَاى ثِ کٌس ثَزى آظهبیف اقبضُ  ّبی ایي زؾتگبُ هی اظ هحسٍزیت .ًوَز

عَل زقیقِ ثِ 50گیطی ًطخ تٌفؽ یک حكطُ حساقل  اًساظُ .کطز

 اکؿیسکطثي ٍجَز زاضز ٍ زض اًجبهس ظیطا زض َّا هقساضی گبظ زی هی

ًین ؾبعت اٍل ثركی اظ ًطخ کبّف فكبض هطثَط ثِ جصة ایي گبظ اؾت  

ایي ظهبى ثِ ثعس هی تَاى هغوئي ثَز کِ ًطخ کبّف فكبض هطثَط  ٍلی اظ

 .اکؿیسکطثي تَلیس قسُ تَؾظ حكطُ اؾت ثِ زی

 

 

 

 
 

 دیاپوز یگندم در طول دوره گیری نرخ تنفس سن اندازه
 

 ًطخ هتبثَلیؿن ظیبز ٍ ثیي ًرؿتزاض قسُ ّبی تبظُ ثبل زض ؾي       

 ٍلی ایي ضًٍس . اکؿیػى هصطف ًوَزًس l/hr.grμ 170تب  100 

تطیي حس ذَز  یيیضٍظ ثِ پب  30تب  20کبّف یبفتِ ٍ زض هست  کنکن

تَاى  ضٍظ اٍل ضا هی  30تب  20ایي . ضؾیس l/hr.grμ 10یعٌی حسٍز 

 ظهبًی. ًبهیس "قسى ثطای قطٍع زیبپَظ آهبزُ"یب  "زیبپَظ پیف" یزٍضُ

-هوکي ثطؾس زضحقیقت هطحلِ یکویٌِغى ثِ یکِ هیعاى هصطف اکؽ

 .قسُ اؾت آغبظاصلی زیبپَظ  ی
 

 
ٍ ثب پیوَزُ گٌسم هطاحل هرتلف زیبپَظ ضا  ثب گصقت ظهبى ؾي  

 ثبال  هیعاى هصطف اکؿیػى زٍثبضُزیبپَظ  یزٍضُ پبیبىقسى ثِ  ًعزیک

 

 الهیبری مرتضی دکتر: نگبرش

 گیبهپسشکی تحقیقبت بخش علمی هیئت عضو

فبرس  طبیعی منببع و کشبورزی تحقیقبت مرکس

 
زض هطکع اعالعبت ٍ   47352ثِ قوبضُ  8/4/94ایي ًكطیِ زض تبضید 

 .هساضک علوی کكبٍضظی ثِ ثجت ضؾیسُ اؾت

 

 
 



اکؿیػى هصطف قسُ تَؾظ یک هَجَز ظًسُ ًكبًگط  هقساضگیطی  اًساظُ    

پصیطز  ّب صَضت هیض هیتَکٌسضی ؾلَلهیعاى ًطخ تٌفؽ ؾلَلی اؾت کِ ز

ؾغح فعبلیت . هیعاى فعبلیت ؾلَل اؾت یزٌّسًُكبىزضحقیقت  ٍ

ّبی هرتلف ظًسگی هتفبٍت اؾت ٍ  ؾلَلی زض زٍضُ هتبثَلیک هَجَزات پط

زض حبل اؾتطاحت  ضّبثص. عَاهل هحیغی زض هیعاى ایي فعبلیت اثطگصاضًس

. ًٍوَ زاضًسضقس یآهبزُ شضّبیتطی ًؿجت ثِ ةفعبلیت هتبثَلیک ثؿیبض کن

هیعاى فعبلیت  یکٌٌسُ ای اظ عَاهل غًتیکی ٍ هحیغی تعییي هجوَعِ

ّب ّبیی کِ ؾغح فعبلیت هتبثَلیک آى هیَُ. هتبثَلیک یک هَجَز ّؿتٌس

زض  ّبُحكط. تطی زاضًسزاضی کنثبال اؾت ظٍزتط ضؾیسُ قسُ ٍ قبثلیت ًگِ

گطهب ٍ ًجَز هیعثبى ٍ غصا، ؾغح  ؾطهب، هبًٌسقطایظ ؾرت هحیغی  ثطاثط

قست کن کطزُ ٍ زض حبلتی ثِ ًبم زیبپَظ ثِ فعبلیت هتبثَلیک ذَز ضا ثِ

هْن ایي هحصَل  ّبیتؾي گٌسم کِ اظ آف. زٌّس ظًسگی ذَز ازاهِ هی

افعایف ٍ . ثطز ؾط هیثِ( زیبپَظ)هبُ اظ ؾبل ضا زض حبلت اؾتطاحت  9اؾت، 

 هبًی ٍ  قطایظ هحیغی، زض ظًسُ ّبییب کبّف ًطخ تٌفؽ زض اثط تغییط

 .اؾتکبضؾبظ ٍهیط ایي حكطُ هطگ

گیطی  ّبی اًساظُ گیطی ًطخ تٌفؽ ؾلَلی اظ زؾتگبُ اهطٍظُ ثطای اًساظُ   

قیوت قَز کِ گطاى اکؿیسکطثي اؾتفبزُ هی غلظت گبظّبی اکؿیػى ٍ زی

ک زض ایي هغبلعِ اهکبى اؾتفبزُ اظ ی(. هیلیَى تَهبى 70تب  40)ّؿتٌس 

 ّبُگیطی هیعاى تٌفؽ ؾلَلی زض حكط قیوت ثطای اًساظُضٍـ ؾبزُ ٍ اضظاى

 .هَضز ثطضؾی قطاض گطفت

گیطی هیعاى اکؿیػى هصطف قسُ زض ایي ضٍـ، ثط اؾبؼ پبیف  اًساظُ   

حكطُ صَضت  یزضثطگیطًسُ یفكبض َّا زض یک ظطف ؾطثؿتِ ّبیتغییط

ضزُ ٍ گبظ حكطُ اکؿیػى هَجَز زض ظطف ضا هصطف ک. گیطز هی

یک جبشة . کٌس اکؿیسکطثي ٍ ثربض آة ضا ثِ فضبی ظطف اضبفِ هی زی

ّیسضٍکؿیسپتبؾین ایي زٍ هَلکَل ضا جصة  هبًٌساکؿیسکطثي ٍ آة  زی

ًتیجِ زض اثط فعبلیت هتبثَلیک حكطُ، فكبض َّای زضٍى ظطف  کطزُ ٍ زض

 .ضفتِ کبّف پیسا ذَاّس کطزضفتِ

 اندازی و اتصاالتراه ینحوه  

 
 

ثِ ( اظ هتعلقبت زؾتگبُ فكبضؾٌج تفبضلی)زٍ لَلِ اظ جٌؽ تبیگَى    

قَز ٍ ثِ  هی عطفِ ٍصل فكبضؾٌج هتصل ٍ ثِ ّط لَلِ یک قیط ؾِ

 زیسىکِ حكطُ زضٍى آى قبثل )ذطٍجی زیگط ّط قیط یک ؾطًگ قفبف 

 . لیتط اضبفِ قَز هیلی 5ثِ حجن ( ثبقس

هحل اتصبل قیط ثِ لَلِ ٍ قیط ثِ ؾطًگ ثبیؿتی ثب پیچیسى ًَاض پبضافیلن    

ایي هجوَعِ ضا ثبیؿتی زض یک اًکَثبتَض زقیق . زقَثٌسی  آةعَض کبهل ثِ

 .ؾلؿیَؼ قطاض زاز یزضجِ ± 1/0ثب زقت  

گیطی ٍ  ؾٌج تفبضلی اًساظُ یک فكبض ثبفكبض َّای زضٍى ظطف  ّبیتغییط   

هیعاى هصطف اکؿیػى ضا ثب زض  یهحبؾجِ یظیط ًحَُ یضاثغِ. قَز ثجت هی

 :زّس زؾت زاقتي تغییط فكبض زض ٍاحس ظهبى ًكبى هی

μL O2 = [Vc(Δp)(Fio2)]/[BP(1 – Fio2)] 

تغییطات فكبض زض یک  ∆Pحكطُ،  یزضثطگیطًسُحجن ظطف  Vcکِ زض آى 

فكبض َّا  BPًؿجت گبظ اکؿیػى زض َّا ٍ  Fio2ؾبعت ثط حؿت پبؾکبل، 

هیعاى هصطف اکؿیػى تَؾظ  یثطای هحبؾجِ. ثط حؿت پبؾکبل اؾت

 ثبثط هیعاى تغییط فكبض زض زقیقِ ثط حؿت پبؾکبل، فكبض جَ  افعٍىحكطُ، 

 یحؿت پبؾکبل، حجن َّای هَجَز زض هحفظِ یک زؾتگبُ فكبضؾٌج ثط

ؾٌج حبٍی ؾي، ًؿجت گبظ اکؿیػى زض َّا تَؾظ یک زؾتگبُ اکؿیػى

LUTRON-Do 5510  گیطی ٍ ثجت  گطم اًساظُحؿت هیلی ٍ ٍظى حكطُ ثط

 . قس

 

زیتبالگط ضٍی آى  یکبهپیَتط کِ ثطًبهِ ثِ ٍیػُزؾتگبُ تَؾظ یک کبثل 

 .قَزًصت قسُ هتصل هی

 قبهللیتط  هیلی 25/0زض ّط ؾطًگ یک هیکطٍتیَة ثِ حجن    

 صَضتُةکِ یک کبغص صبفی تبذَضزُ %( 10)ّیسضٍکؿیسپتبؾین 

ؾط هیکطٍتیَة . قَز آکبضزئًَی زض زضٍى آى قطاض زازُ قسُ گصاقتِ هی

ٍل ّیسضٍکؿیس پتبؾین ثب َّای زضٍى ؾطًگ کِ هحل ایگًَِ ثِ ،جسا قسُ

کطثي ٍ ثربض آة ضا ثِ ذَز  اکؿیس ایي هیکطٍتیَة گبظ زی. زض توبؼ ثبقس

 .جصة ذَاّس کطز

 
قطاض زازُ قسُ ٍ پیؿتَى ( ؾي گٌسم)زض ؾطًگ ؾوت چپ یک حكطُ      

کبغص حجن  یثب اؾتفبزُ اظ زٍ گیطُ .قَز ؾطًگ زض جبی ذَز قطاض زازُ هی

 .قَز ضًگ تٌظین هیزاذلی ؼ

 یک زؾتگبُ فكبضؾٌج ٍ  ثبفكبض َّا ٍ غلظت اکؿیػى َّا    

 .گیطی قَز ّط آظهبیف ثبیؿتی اًساظُ آغبظؾٌج زض اکؿیػى

 

 

 
 


