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 ١                                                                                                                     عليرضا چوبينه و همکاران

 )مقاله پژوهشي(

در کارگران آن  ثر برمؤاثر عوامل  مطالعهو  )VO2-max(برآورد ظرفيت هوازي 
  ۱۳۸۸استان فارس در سال  /كارخانه هاي صنعتي شهرستان سپيدانمرد 

  
  ، ٣رضا اميري  ، ٣طاهره غالمي،  ٢مصطفي برزيده،  ۱*عليرضا چوبينه
 ۵، امير الماسي حشياني۴حميدرضا طباطباييسيد

 
  چکيده         

در ايجاد تناسب  )VO2-max(اندازه گيري بيشترين ظرفيت هوازي  :زمينه و هدف
ظرفيت هوازي اين مطالعه با هدف برآورد . اهميت داردكار  وكارگر بين فيزيولوژيك 

  .در کارگران انجام شده استدموگرافيك مؤثر بر آن  عوامل تعيين و
بخش صنعت شهرستان مرد كارگران از نفر  ۱۸۴مطالعه مقطعي، در اين : روش بررسي

از . شرکت نمودند دفي ساده انتخاب شدندكه به روش تصااستان فارس / سپيدان
بخش اول . پرسشنامه متشکل از دو بخش به عنوان ابزار گردآوري داده ها استفاده شد
در بخش . مربوط به ويژگي هاي دموگرافيک بود که به روش مصاحبه تکميل مي شد

اندازه . و تعداد ضربان قلب درج مي گرديد BMIقد، وزن، پارامترهاي دوم پرسشنامه 
بررسي . انجام گرفت Tuxworth & Shahnavazروش  با VO2-maxگيري 

مقايسه  وتحليل رگرسيون  با روش VO2-maxارتباط بين متغيرهاي دموگرافيك با 
  .صورت گرفت t-testآزمون  در گروه هاي دوتايي با VO2-maxميانگين 
نتايج  .برآورد شد دقيقه درليتر  ۶۶/۲±۳۵/۰ظرفيت هوازي در کارگران : يافته ها

نشان داد که ظرفيت هوازي با سن کارگران داراي ارتباط معني دار نمي باشد، اما بين 
 آزمونهمچنين . ارتباط معني داري مشاهده شد BMIظرفيت هوازي و وزن، قد و 

و سيگار کشيدن ارتباط معني داري وجود  VO2-maxبين هاي آماري نشان داد که 
ميانگين ظرفيت هوازي در افراد ورزشکار بيش از ميانگين آن در ). >٠۵/٠P (دارد

احساس  و رضايت شغلينوبت کاري، ). =P ٠١٩/٠(افراد غير ورزشکار بدست آمد
   .ارتباطي با ظرفيت هوازي در جامعه مورد مطالعه نداشتند خستگي

، ورزش كردن و سيگار كشيدن از عوامل مؤثر بر ظرفيت BMIوزن، قد، : نتيجه گيري
  . هوازي كارگران مي باشد

 ۱-۱۲):١(١٠ ؛١٣٩٠م ع پ 
  

، تناسب فيزيولوژيک، كار فيزيكي انجام  ظرفيت، بيشترين ظرفيت هوازي :واژگان كليد
  .ثر بر ظرفيت هوازيؤعوامل م

  
  
  

  ۴/٨/١٣٨٩: اعالم قبولي     ١١/٧/١٣٨٩: دريافت مقاله اصالح شده        ٢٨/۱/١٣٨٩: دريافت مقاله

  .قات علوم بهداشتیيمرکز تحقدانشيار،  -۱
  .دانشجوي کارشناسي ارشد ارگونومي -۲
  .کارشناس بهداشت حرفه اي -۳
  .استاديار، گروه اپيدميولوژي -۴
  .دانشجوي کارشناسي ارشد اپيدميولوژي -۵
  

  

  

دانشگاه علوم ،  قات علوم بهداشتیيمرکز تحق
  ، شيراز، ايرانپزشکي شيراز

  

  

  

  : نويسنده مسوول *
  ،دانشکده بهداشت و تغذيهگروه ارگونومي، 

  ، شيراز ، ايراندانشگاه علوم پزشکي شيراز
 ۰۰۹۸ - ۷۱۱-۷۲۵۱۰۲۰: تلفن

Email: alrchoobin@sums.ac.ir 
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 ١٣٩٠ ،،  ۱۱ه ه ، شمار، شمار١٠١٠مجله علمي پزشكي، دوره مجله علمي پزشكي، دوره 

 

  مقدمه
خالف پيشرفت هاي تكنولوژيك كه در قرن  بر

افزون از  حاضر حاصل گشته و علي رغم استفاده روز
باز هم بهره گيري از  خودكار در امر توليد،دستگاه هاي 

انسان در مشاغل گوناگون اجتناب ناپذير  نيروي جسماني 
به ويژه در کشورهاي در حال  است و به نظر مي رسد

تا آن زمان كه انجام كارها نيازمند نيروي توسعه صنعتي 
 ).۲،۱(وجود داشته باشد   فاصله زيادي عضالني انسان نباشد

ي الزم براي انجام كار و سنجش ويژگي انرژدار مق تعيينبا 
توان او را به كاري متناسب و در  هاي فيزيولوژيك انسان مي

 PWC (Physical(» تـوانايي انـجام کـار فـيزيکي«سـطح 

Work Capacity بدين ترتيب افزون بر حفظ . گمارد
بهره دهي نيز  و ميزان توليداني، تندرستي و توانايي جسم

طبق تعريف توانايي انجام کار فيزيکي  .واهد شدفزون تر خ
)PWC ( عبارت است حداکثر مقدار انرژي که فرد مي تواند

) Kcal/minبر حسب (ساعته مصرف کند  ۸در يک نوبت 
بدون اينکه در دراز مدت دچار استرس فيزيولوژيک و 
خستگي جسماني گردد و به سالمتي وي آسيب وارد 

مي بايست با  PWC كهآنست اعتقاد بر امروزه ). ۱(شود
 Maximum(» وازيـت هـيـرفـبيشترين ظ« استفاده از

aerobic capacity (VO2-max  تعيين شود )۱.(   
بيشترين عبارت است از  VO2-maxطبق تعريف 

در واحد زمان كه مي تواند ) بر حسب ليتر( مقدار اكسيژني
و از طريق  دهبه وسيله دستگاه تنفسي جذب ش) يک دقيقه(

). ۴،۳،۱( عمل كننده قرار گيرد  خون در اختيار ماهيچه هاي
دريک  حد قابل قبولي را براي بار كاريبسياري از محققان 

سطح و بر اين باورند که تعيين كرده اند ساعته  ۸نوبت 
براي  .فزوني گيرد آناز متوسط تالش، در طول كار نبايد 

 ۳۵و همكاران ، ميشل )۱۹۶۷( درصد ۴۰آستراند ،مثال

بيشترين ظرفيت ) ۱۹۶۴( درصد ۳۳و بينك ) ۱۹۶۱( درصد
بدين  .)۲( اند هپيشنهاد نمود PWCبه عنوان  هوازي را

اكسيژني كه دستگاه تنفس و سيستم  بيشترين مقدار ترتيب، 
  نمودي منتقل کندگردش خون انسان مي تواند به عضالت 

مشخص از ظرفيت انجام كار فيزيكي است و به همين دليل 
از اهميت و ارزش  عوامل مؤثر بر آناندازه گيري و تعيين 

ويژه اي در ايجاد تناسب و تطابق فيزيولوژيك كارگر با كار 
  ).۱( برخوردار است
وجود  VO2-maxيگير  اندازه برايمختلفي  روش هاي

جمعيت در  روش هاون اين پيرام بسياري دارد و مطالعات
در ). ۵-۱۰(مردان و زنان انجام شده است هاي گوناگون 

بـه وسـيله  VO2-maxمـطالعه اي كـه جهت اندازه گـيري
 ۲۰۰۵آمريکايي در سال  دوچرخه ارگومتر در جامعه مردان
  بـرابـر بـا VO2-maxصـورت پـذيـرفـت مـيانـگيـن 

در مطالعه ). ۱۱(ليتر در دقيقه به دست آمد  ۶۲۹/۰±۱۵۴/۴ 
در مردان غير سيگاري در هلند  ۱۹۹۸اي ديگر كه در سال 

 VO2-maxانجام شد ميانگين  به وسيله دوچرخه ارگومتر
در  ).۱۲(ليتر در دقيقه تعيين گرديد  ۸۹/۳ ± ۹۲/۰ برابر با
دانشجويان مرد تحقيقي بر روي ظرفيت هوازي  ۱۳۷۱سال 

سال در يكي از دانشگاه هاي  ۲۵تا  ۲۰در محدوده سني
کشور با روش غير مستقيم انجام گرفت و در آن ظرفيت 

ليتر در دقيقه برآورد  ۹۰۵/۲هوازي دانشجويان معادل 
  ).۱(شد

ميزان كار  مشخص شده است كه بين ضربان قلب، 
در سال  ).۷(و اكسيژن مصرفي ارتباط خطي وجود دارد 

به عنوان يك  VO2-max،در جامعه مردان چيني ۱۹۸۴
گرديد پيشنهاد  عروقي  -قلبي دستگاه استاندارد براي سالمتي

اندازه گيري حداكثر ضربان چنين اظهار شد كه مي توان با  و
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ظرفيت هوازي افراد را  ،اكسيژن مصرفو  قلب، فشار خون
ز مطالعات اپيدميولوژيك نيبرخي در ). ۱۳(نمود  ارزيابي

عروقي و ارزيابي  - براي ارزيابي سالمت دستگاه قلبي
 VO2-max فعاليت هاي فيزيكي از و مناسب بودن كار

  ).۱۴-۱۶( شده استاستفاده 
عليرغم اهميت بسيار زياد آگاهي از ظرفيت انجام  

كار فيزيكي كارگران در ايجاد تناسب و تطابق فيزيولوژيك 
عهده وي  رب بين كارگر و وظايفي كه در يك شغل خاص

هنوز مطالعه وسيعي كه در جامعه  ، در کشور ماقرار مي گيرد
صنعتي به اين مهم بپردازد وجود ندارد و ويژگي هاي 

تي ـنعـاي صـه هـانـفيزيولوژيك كارگران شاغل در كارخ
و لذا انـجام تـحقـيقات در ايـن زمينه  دـاشـي بـته مـناشناخ

مطالعه  با توجه به اين موضوع،. ضروري به نظر مي رسد
 كارگران در گروهي از رفيت هوازيحاضر با هدف برآورد ظ

انجام  فاكتورهاي دموگرافيك مؤثر بر آنتعيين و  صنعتي
اعتقاد بر آن است كه نتايج اين تحقيق مي تواند  .شده است

ت متناسب كردن شرايط كار با كارگران از بستر الزم جه
  .سازدرا فراهم  ديدگاه فيزيولوژيك

  
  روش بررسي

  جمعيت مورد مطالعه و انتخاب نمونه ها) الف
 ۸۸تا مرداد  ۸۷از مهر که  ياين مطالعه مقطعدر 

كارخانه فعال شهرستان سپيدان  ۴۳انجام شد، کارگران مرد 
از استان فارس که تعداد كل آنان در مقطع زماني ياد شده 

نفر بود، جامعه مورد مطالعه را تشكيل مي  ۲۴۳۵برابر با 
  .  دادند

2 از فرمولبا استفاده  حجم نمونه

22

d
SDzn =

در 
ه باين تعداد . تعيين شدنفر  ۱۸۴ ،درصد ۹۵ اطمينانسطح 

ليست کل کارگران از و با قرعه کشي صورت تصادفي ساده 
. مرد کارخانه هاي صنعتي فعال در آن منطقه انتخاب شدند

پس از مشخص شدن نمونه ها، با انجام هماهنگي هاي الزم 

با مركز بهداشت سپيدان و از آن طريق با كارخانه ها، به 
محل کارخانه ها مراجعه مي شد و کارگران مورد بررسي 

چنانچه هر يک از کارگران انتخاب شده به . قرار مي گرفتند
عدم حضور، عدم تمايل به شرکت در مطالعه، (هر دليلي 

، از نمونه خارج مي شدند...) عروقي و  -بيماري هاي قلبي
  .  نفر بعدي در ليست جايگزين وي مي شد

  ابزار گردآوري داده ها ) ب
  پرسشنامه ويژگي هاي دموگرافيك  -۱

اين پرسشنامه شامل دو قسمت بوده كه قسمت اول 
قسمت دوم از و مصاحبه حضوري با كارگر به صورت 

توسط محققين تكميل  طريق اندازه گيري پارامترهاي الزم
نامه به سؤاالتي در مورد سن، قسمت اول پرسش. مي شد

سابقه كار، شغل، وضعيت تأهل، ميزان تحصيالت، محل 
سكونت، اشتغال در نظام نوبت كاري، ابتال به بيماري خاص، 
مصرف سيگار، ورزش كردن، ميزان رضايت از كار، احساس 

مصرف داروي خاصي (خستگي در حين كار، مصرف دارو 
فته و در قسمت دوم اختصاص يا) مدنظر محققين نبوده است

و ) BMI(پرسشنامه متغيرهاي قد، وزن، شاخص توده بدني 
تعداد ضربان نبض که با روش ها و ابزارهاي خاصي اندازه 

  .گيري مي شدند ثبت مي گرديد
  BMIاندازه گيري قد، وزن و محاسبه  -۲

كاله و ، با لباس كار بدون كفش كارگرانقد و وزن 
 ديوار كنار با متر نواري در قد. مي شددستكش اندازه گيري 

و در  )١٧(شده سنجش  تعريف شده و استاندارد در شرايط
وزن نيز كارگر  براي اندازه گيري. پرسشنامه ثبت مي گرديد

ايستاده و وزن وي در پرسشنامه  ترازوي عقربه ايروي بر 
از  )BMI(شاخص توده بدن  به منظورمحاسبه .شد درج مي
در اين فرمول وزن برحسب كيلوگرم . استفاده شدزير  رابطه

  .  و قد بر حسب متر است

  
  )VO2 -max(اندازه گيري بيشترين ظرفيت هوازي-۳       

قد)(2
BMIوزن =
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 & Tuxworthبيشترين ظرفيت هوازي با استفاده از روش 

Shahnavaz  اين روش در سال ). ۲(اندازه گيري شد
به وسيله تاکسورت و شاهنواز در يك جامعه كارگري  ۱۹۷۷

ايراني طراحي، تدوين و توسعه يافته و به نظر مي رسد در 
بين روش هاي موجود يکي از روش هاي مناسب براي 

 در .در جامعه کارگران ايراني باشد VO2-maxاندازه گيري 
ي متري سانت ۴۰پله  يك دقيقه از ۵به مدت  فرد روشاين 

سپس  ،)۱شكل( پله در دقيقه باال و پايين رفته ۲۵ با نرخ
 يدر ثانيه ها وي ثانيه نبض ۳۰از گذشت  پس و نشسته

از طريق ضربان شريان ) ۱۸۰-۱۵۰( ،)۱۲۰-۹۰( ،)۶۰-۳۰(
با استفاده از  bشاخص  آنگاه. مي گرديد ياندازه گيرگردن 
 . مي شدحاسبه زير م فرمول

      =Index b])١٥٠- ١٨٠)+(٩٠- ١٢٠)+(٣٠- ٦٠( يتعداد ضربان در ثانيه ها[ ×۲  
 )kg(وزن بدن 

 X  ۳۷۸/۰- =Y+ ۶۷/۴معادله با استفاده از سپس 
،VO2-max در اين معادله،  ).۲(محاسبه مي شدx  شاخص

b پس از برآورد . مي باشدVO2-max  با استفاده از ،
) Kcal/min(فرمول زير حداکثر ظرفيت انجام کار فيزيکي 

  . محاسبه گرديد PWCو سپس از آن طريق 
 ۵  ×)VO2-max( =  حداکثر ظرفيت انجام کار
ارزش حرارتي  ۵در اين فرمول عدد ). Kcal/min(فيزيکي 

تقريبي مصرف يک ليتر اکسيژن در بدن اسـت که گـوياي 
کيلوکالري  ۵سوختن يک ليتر اکسيژن در بدن آنست کـه از 

حداکثر ظرفيت انجام کار × درصد  ۳۳. انرژي توليد مي شود
  Kcal/min=(PWC (Kcal/min)(فيزيکي 

  روش اجراي طرح در كارخانه ) پ
روش انجام کار بدين صورت بود که پس از انتخاب 
كارگران در هر كارخانه و توضيح نحوه ي انجام آزمون براي 

يک از نمونه ها، آنها با امضاء كردن فرم رضايت نامه، هر 
پس . آمادگي خود را براي شرکت در آزمون اعالم مي كردند

از تکميل پرسشنامه توسط فرد و اطمينان از اينكه او به 
عروقي مبتال نيست، محققين  -ناراحتي هاي تنفسي و قلبي

وده و كار خود را با اندازه گيري قد و وزن كارگران آغاز نم
. انجام مي شد Tuxworth & Shahnavazسپس آزمون 

عمدتا در (الزم به ذكر است كه آزمون ها در محل كارخانه 
براي مشخص . انجام مي شدند) واحد ايمني و بهداشت

دماي خشك، دماي تر  ،شدن شرايط جوي محيط آزمون
) جهت اندازه گيري رطوبت(چرخان، دماي خشك چرخان 

  . كارخانه اندازه گيري مي شدو فشار هوا در هر 
  روش هاي آماري به كار گرفته شده ) ت

در اين مطالعه، از روش آماري تحليل رگرسيون 
با  VO2-maxخطي ساده براي بررسي ارتباط بين 

، سابقه کار و BMIمتغيرهاي کمي همچون سن، قد، وزن، 
در دو گروه نوبتکار و  VO2-maxبراي مقايسه  tاز آزمون 

روزکار، با استعمال دخانيات و بدون استعمال دخانيات، 
ورزشکار و غير ورزشکار، داراي رضايت شغلي و بدون 
رضايت شغلي، داراي احساس خستگي و بدون احساس 

نمـودار پـراکـنش نـيز بـراي نـمايش . خستگي استفاده شد
معني دار در  ۰۵/۰کمتر از  Pمقدار . ها ترسيم گرديد يافته

  SPSSتحليل داده ها با استفاده از نرم افزار . نظر گرفته شد
  . انجام گرفت
  مشكالت و محدوديت ها       ) ث

در اجراي اين پژوهش محققين با مشكالت و  
محدوديت هايي از جمله همكاري كارخانه مورد نظر، 

حجم  همكاري كارگران و خارج شدن برخي از كارگران از
در يكي . نمونه به علت خطا در شمارش نبض روبرو بودند

از موارد نيز كارگر هنگام انجام آزمون دچار شوک شده و به 
اين موضوع . ارائه ي خدمات پزشكي اورژانس نياز پيدا نمود

باعث شد كه در آن كارخانه با  دستور مديريت انجام كار 
 . متوقف شود

  
                                                           يافته ها                  

ويژگي هاي دموگرافيک وشرايط کار برخي  ۱جدول 
  .کارگران مورد مطالعه را نشان مي دهد
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ميانگين، انحراف استاندارد، حداقل و  ۲جدول 
حداکثر بيشترين ظرفيت هوازي و همچنين ظرفيت انجام کار 

  .مطالعه را ارائه مي کندفيزيکي در جامعه مورد 
نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که رابطه معني داري 
بين بيشترين ظرفيت هوازي در کارگران مورد مطالعه و سن 

  ).P  ،۰۰۵/۰=R2=۳۴۸/۰(وجود ندارد 
نشان  ۲نتيجه تحليل رگرسيون خطي ساده در شکل 

مي دهد كه ارتباط خطي معني داري به صورت معادله 
=1.008+(0.024wt)   VO2-max  بينVO2-max  و

اين ). P ،۴۷۵/۰=R2 > ٠٠١/٠(وزن كارگران  وجود دارد 
 VO2-maxمعادله نشان مي دهد كه با افزايش وزن، 

  . افزايش مي يابد
 ۳نتيجه تحليل رگرسيون خطي ساده در شکل    

نشان مي دهد که ارتباط خطي معني داري به صورت معادله 
=0.016 ht VO2-max  بينVO2-max   و قد  كارگران
اين معادله نشان  ). P ،۰۸۰/۰ =R2 > ٠٠١/٠(وجود دارد 

  افـزايـش  VO2-maxمـي دهـد كـه بـا افـزايـش قـد، 
  . مي يابد

نشان  ۴نتيجه تحليل رگرسيون خطي ساده در شکل 
مي دهد كه ارتباط خطي معني داري به صورت معادله 

)=1.15+(0.065BMI VO2-max . بينVO2-max  و
BMI   ۰۰۱/۰(كارگران  وجود دارد< P ،۳۴۰/۰ =R2(. 

 BMI ،VO2-maxاين معادله نشان مي دهد كه با افزايش
  .افزايش مي يابد

ميانگين و انحراف استاندارد بيشترين  ۳در جدول
ظرفيت هوازي در کارگران مورد مطالعه برحسب کار در 
، نظام نوبتي، استعمال دخانيات، عادت به ورزش کردن

رضايت شغلي و احساس خستگي هنگام کار ارائه شده 
آزمون هاي آماري نشان داد از بين متغيرهاي ياد شده . است

تنها استعمال دخانيات و ورزش کردن با بيشترين ظرفيت 
 VO2-max هوازي ارتباط معني دار داشته به گونه اي که

در افراد غيرسيگاري و ورزشکار به طور معني داري بيش از 
  .راد سيگاري و غير ورزشکار بوده استاف
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  ).n=  ۱۸۴(ويژگي هاي دموگرافيک و شرايط کار کارگران شرکت کننده در مطالعه برخي  :۱جدول 
  ميانگين) SD(  )سال(  سن

  حداقل -حداکثر
)۸۵/۷ (۸۵/۳۱  

۷۵-۱۸  
  ميانگين) SD(  )کيلوگرم(  وزن

  حداقل -حداکثر
)۱/۱۰( ۳۸/۶۹  

۹۷-۴۳  
  ميانگين) SD(  )سانتي متر(  قد

  حداقل -حداکثر
)۲۴/۶( ۵۷/۱۷۲  

۱۸۸ -۱۵۴  
BMI  )SD (ميانگين  

  حداقل -حداکثر
)۱۴/۳( ۳/۲۳  
۵/۳۰-۴۲/۱۵  

  ميانگين) SD(  )سال(سابقه کار 
  حداقل -حداکثر

)۷۸/۵ (۰۱/۸  
۲۵-۳/۰  

  مجرد  وضعيت تأهل
  متأهل

۸/۲۲%  
۲/۷۷%  

  راهنمايي و کمتر  تحصيالت
  متوسطه و ديپلم

  عالي

۰/۴۳%  
۶/۵۱%  
۴/۵%  

  نوبت کار  نظام کار
  روزکار

۷/۵۲%  
۳/۴۷%  

  بلي  استعمال دخانيات
  خير

۶/۱۳%  
۲/۸۴%  

  بلي  عادت به ورزش کردن
  خير

۵/۵۶%  
۵/۴۳%  

  بلي  رضايت شغلي
  خير

۲/۹۰%  
۸/۹%  

  بلي  احساس خستگي هنگام کار
  خير

۲/۵۹%  
۸/۴۰%  

  
ميانگين، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر بيشترين ظرفيت هوازي و  حداکثر ظرفيت انجام کار فيزيکي در کارگران مورد : ۲جدول

  ).n=  ۱۸۴(مطالعه 
  حداکثر      حداقل       انحراف استاندارد  ميانگين    پارامتر

  : بيشترين ظرفيت هوازي
(lit/min)  

)11 min.. −−kgml(  

  
۶۶/۲  
۵۷/۳۸  

  
۳۵/۰  
۴۸/۴  

  
۴۴/۱  
۲۰/۲۸  

  
۴۲/۳  
۶۲/۵۸  

Kcal/min)(  ۳/۱۳حداکثر ظرفيت انجام کار فيزيکي  ۷۵/۱  ۲/۷  ۱/۱۷  
PWC (Kcal/min)  ۳۹/۴  ۵۸ /۰  ۳۸/۲  ۶۴/۵  
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ميانگين و انحراف استاندارد بيشترين ظرفيت هوازي در کارگران مورد مطالعه برحسب کار در نظام نوبتي، استعمال دخانيات، : ۳جدول
  ). n= ۱۸۴(عادت به ورزش کردن، رضايت شغلي و احساس خستگي هنگام کار

  lit/min(  P(بيشترين ظرفيت هوازي   متغير
  انحراف استاندارد  ميانگين  

  :کارنظام 
  )n=٩٧(نوبت کار  
  )n=۸۷(روزکار   

  
۶٢/ ٢  
۶٩/٢  

  
٣۵/٠  
٣۴/٠  

  
١٨۵/٠  

  :استعمال دخانيات
  )n=٢۵(بلي   
  )n=۱۵۵(خير  

  
۵١/٢  
۶٧/٢  

  
۴١/٠  
٣٣/٠  

  
٠٢٩/٠  

  :عادت به ورزش کردن
  )n=١٠۴(ورزشکار

  )n=۸۰(غيرورزشکار

  
٧١/٢  
٥٩/٢  

  
٣۴/٠  
٣۵/٠  

  
٠١٩/٠  

  :رضايت شغلي
  )n=١۶۶(بلي 
  )n=۱۸(خير 

  
۶۵/٢  
٧١/٢  

  
٣۵/٠  
٢٨/٠  

  
۴٧۵/٠  

  :احساس خستگي هنگام کار
  )n=١٠٩(بلي 
  )n=۷۵(خير 

  
۶٧/٢  
۶٣/٢  

  
٣٢/٠  
٣٩/٠  

  
۴١۶/٠  

 
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  .سانتي متري مشاهده مي شود ۴۰و باال و پايين رفتن  از پله  Tuxworth & Shahnavazكارگري در حين انجام آزمون : ۱شكل 
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  .) n= ۱۸۴ (رابطه بيشترين ظرفيت هوازي با وزن کارگران مورد مطالعه: ۲شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  ).n= ۱۸۴(رابطه بيشترين  ظرفيت هوازي با قد کارگران مورد مطالعه : ۳شکل

  

  

  

 
 
 
 
 

  

  ).n= ۱۸۴(کارگران مورد مطالعه  BMIرابطه بيشترين ظرفيت هوازي با : ۴شکل
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  بحث 
نفري مورد مطالعه از نظر سن جوان بوده  ۱۸۴جامعه 

و از ميانگين قد نسبتاً بلندي برخوردار ) ۸۵/۳۱ ± ۸۵/۷(
كارگران  BMIهمچنين ). ۵۷/۱۷۲ ± ۲۴/۶(مي باشند 

عمدتاً در ) WHO )۱۷مورد مطالعه بر اساس تقسيم بندي 
  . قرار دارد) ۳۰/۲۳ ± ۱۴/۳(محدوده ي طبيعي 

برحسب  VO2-maxميانگين و انحراف استاندارد 
11ليتر در دقيقه و  min.. −−kgml به ترتيب برابر با  

اين مقادير . به دست آمد ۵۷/۳۸±۴۸/۴و  ۶۶/۲ ۳۵/۰± 
به دست آمده در جامعه مردان  )VO2-max(با ميانگين 

ليتر در  ۱۵/۴±۶۳/۰(آمريکايي در مطالعه مالک و همکاران 
افزون برآن، . به طور قابل توجهي کمتر است) ١١) (دقيقه

ظرفيت هوازي کارگران مورد مطالعه در مقايسه با ظرفيت 
ليتر در  ۸۹/۳ ±۹۲/۰(هوازي مردان غير سيگاري هلندي 

و نيز ظرفيت هوازي دانشجويان مرد ايراني در ) ۱۲) (دقيقه
کمتر است ) ليتر در دقيقه ۰۳/۳( سال ۲۵تا  ۲۰محدوده سني 

)۱.(  
نتايج اين مطالعه نشان داد که ارتباط معني داري بين 

VO2-max اين . و سن كارگران مورد مطالعه وجود ندارد
يافته با يافته هاي مطالعه اي که توسط چاترجي و همکاران  

 ۳۰-۳۹و  ۲۰-۲۹در هند در دو گروه سني  ۱۹۹۴در سال 
بر  VO2-maxسال انجام پذيرفت و در آن مشخص شد که 

حسب ليتر در دقيقه  در دو گروه داراي تفاوت معني دار 
البته در برخي مطالعات ديگر از . اني داردهمخو) ١٨(نيست 

نشان داده شده است که ) ١٩(جمله در مطالعه بتيک و هپل 
اين يافته ها . ظرفيت هوازي با افزايش سن کاهش مي يابد

البته الزم به ذکر است . با نتايج مطالعه حاضر سازگاري ندارد
سال  ۴٠در گروه سني بيش از  VO2-maxکه ميانگين 

  . كاهش يافته است، اما اين كاهش معني دار نبوده است
، BMIبا وزن، قد و  VO2-maxدر بررسي ارتباط 

تحليل رگرسيون ارتباط خطي معني داري بين اين متغيرها و 
)VO2-max( اين بدان معناست که با افزايش . نشان داد

نتايج  .ظرفيت هوازي افزايش مي يابد  BMIوزن، قد و  
، ۹(ت گذشته يافته هاي اين تحقيق را تاييد مي كنند مطالعا
۱۱ ،۲۲ - ۲۰.(  

  نتـايج مـطالـعه حـاضر مـشخص سـاخـت که بين
 VO2-max  و سيگار كشيدن ارتباط معني داري وجود

در   VO2-maxبه گونه اي که ميانگين  )P=۰۲۹/۰(دارد 
به طور معني داري کمتر از ) ۵۱/۲±۴١/٠(افراد سيگاري 

). ۶۷/۲±٣٣/٠(ميانگين آن در افراد غيرسيگاري مي باشد 
يکي ). ۱۹(اين يافته با نتايج مطالعات ديگر همخواني دارد 

خون از منواكسيدكربن كاهش مي تواند اشباء از داليل اين 
)CO ( موجود در دود سيگار باشد که متعاقب آن ظرفيت

  ). ۲۳(حمل اكسيژن توسط خون كاهش مي يابد 
نتايج اين تحقيق نشان داد که ميانگين ظرفيت هوازي 

به طور معني داري بيش ) ۷۱/۲±۳۴/۰(در افراد ورزشکار 
ن اي). P=۰۱۹/۰(از ميانگين آن در افراد غير ورزشکار است 

مـوضـوع مـي تـوانـد نـقش ورزش در بـهبـود عـملکـرد 
فيزيولوژيک و ظرفيت هوازي را نشان داده که در مطالعات 

  ).۳(ديگران نيز مورد تأييد قرار گرفته است 
نتايج اين مطالعه نشان داد که اشتغال در نظام نوبتي، 
رضايت شغلي و احساس خستگي در کار ارتباطي با ميانگين 

اين ). P<۰۵/۰(ازي در جامعه مورد مطالعه ندارد ظرفيت هو
  ). ۲۴(يافته ها با يافته هاي مطالعات ديگر درتوافق مي باشند 

  
  نتيجه گيري 

در جامعه کارگران  PWCتعيين ظرفيت هوازي و 
عليرغم اين . ايراني از اهميت بسيار زيادي برخوردار است

موضوع تا کنون مطالعات اندکي دراين زمينه انجام شده 
نتايج اين تحقيق مي تواند اطالعاتي را در خصوص . است

پارامترهاي ياد شده در بخش کوچکي از جامعه کارگران 
  . را تا حدي پر کند ايراني در اختيار گذاشته و خالء موجود
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با وزن،  VO2-maxنتايج اين مطالعه نشان داد كه
، ورزش كردن و سيگار كشيدن داراي ارتباط BMIقد، 

معني دار است و متغير هاي ياد شده از جمله عوامل مؤثر بر 
همچنين نتايج اين تحقيق . ظرفيت هوازي كارگران مي باشند

نظام نوبت مشخص ساخت كه متغيرهاي سن، اشتغال در 
  كـاري، رضـايـت از كـار، احـساس خسـتگي هـنگام كـاربر

 VO2-max كارگران بي اثر بوده و ارتباطي با آن ندارند .
 VO2-maxبنابراين، چنين مي توان نتيجه گيري نمود كه 

عمدتا تحت تاثير پارامترهاي فيزيكي و جسماني بوده و 
  .كمتر با متغيرهاي ذهني در ارتباط است

 PWCو  VO2-maxهاد مي شود اندازه گيري پيشن
به عـنوان بخـشي از مـعاينـات قـبل از اسـتخدام و دوره اي 

کارگران الزامي گردد تا بدين ترتيب عالوه بر ايجاد بانک 
اطـالعـاتي و روزآمـد نـمودن آن، تغـييرات توانايي فيزيکي 
نيروي کار پايش شده و بر اساس آن بار کاري فيزيکي 

  .تعيين شود مناسب
  

  قدرداني
اين مطالعه به وسيله حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه 

 ۸۷-۴۵۵۰علوم پـزشکي شـيراز بـر اسـاس قـرارداد شماره 
حمايت مالي شده است که بدينوسيله تشکر و قدرداني مي 

  .گردد
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Abstract 

Estimation of Aerobic Capacity (VO2-max) and Study of its Associated 
Factors among Male Workers of Industrial Factories in Sepidan/Fars 

Province, 2009 
 
 

Choobineh A1*, Barzideh M2, Gholami T3, Amiri R3, Tabatabaei HR4, Almasi Hashyanie A4 

  
 
 
 

Background and Objective: Measurement of Maximum aerobic capacity 
(VO2-max) is important in physiologically fitting the job to the worker. 
This study was conducted to estimate VO2-max of industrial workers and 
to determine its demographic associated factors. 
Subjects and Methods: In this cross-sectional study, 184 randomly 
selected male workers of industrial sector of Sepidan/Fars province 
participated. A questionnaire consisted of two parts was used as data 
collecting tool. The first part was related to workers' demographic 
characteristics which was completed by interview. In the second part of the 
questionnaire, the value of the measured variables including height, weight, 
BMI and pulse rate were entered. VO2-max was measured by Tuxworth & 
Shahnavaz method. To investigate association between demographic 
variables and VO2-max, linear regression analysis was applied. T-test was 
used to compare mean value of VO2-max in different groups (based on the 
variables studied).   
Results: Workers’ aerobic capacity was estimated to be 2.66±0.35 Lit/M. 
The results showed that there was no association between VO2-max and 
age while associations were found between VO2-max and weight as well as 
height and BMI. Statistical analysis revealed association between VO2-max 
and smoking. The results also demonstrated that VO2-max was higher 
among those workers who exercised as compared with other workers with 
no exercise (p=0.019). Shift working, job satisfaction, and fatigue had no 
association with aerobic capacity. 
Conclusion: Aerobic capacity had association with weight, height, BMI, 
exercise and smoking.  
Sci Med J 2011; 10(1):1-12 
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