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Abstract 

Background and Objective: Measurement of maximum aerobic capacity 
(VO2 max) is important in physiologically fitting workers to a specific job. 
We aimed to investigate the effect of anthropometric and demographic 
factors on physical work capacity. 
Materials and Methods: In this study, 60 students of Ahwaz University of 
Medical Sciences who volunteered to participate were enrolled. For data 
collection, we used a checklist consisted of two sections. The first section 
included demographic characteristics, and the second section comprised of 
anthropometric characteristics of students. The students’ aerobic capacity 
was assessed by using an ergometer and according to Astrand protocol. 
Linear regression analysis and Pearson correlation coefficient were run to 
investigate the association between demographic and anthropometric 
variables and VO2 max. 
Results: Mean VO2 max of the students was equal to 2.19±0.56 lit/min and 
35.95±8.97 ml/kg-1.min-1. Statistical analysis revealed a robust association 
between VO2 max and gender, weight, height, body fat percentage (P≤0.01), 
and shoulder width (P≤0.04). 
Conclusion: Among the demographic factors only gender and among the 
anthropometric dimensions weight, height, shoulder width, and body fat 
percentage were significantly associated with VO2 max. Therefore, using the 
regression equations mentioned in this study, it is possible to estimate the 
physical work capacity according to gender and anthropometric dimensions. 
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 کار نجاما ظرفیت بر مؤثر یزیولوژیکیو ف یکیآنتروپومتر متغیرهاي همبستگی بررسی

 اهواز پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان فیزیکی

 4معزي امیر سیمین ،3پورمحی ساناز، *،3آهنگر یاهیس عاطفه ،2انگالی احمدي کامبیز ،1يافشار داوود
 ایران اهواز، اهواز، شاپور جندي پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده اي،حرفه بهداشـت مهندسی گروه اراستادی 1
 ایران ز،اهوا اهواز، شاپور جندي پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده محیطی زیست فناوري تحقیقات مرکز زیستی آمار گروه استادیار 2
  یرانا ،اهواز ،اهواز شاپور يجند یپزشک علوم دانشگاه یی،دانشجو یقاتتحق تهیکم 3
 ایران اهواز، اهواز، شاپور جندي پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده اي،حرفه بهداشت مهندسی گروه کارشناس 4

 .یرانا ،اهواز ،اهواز شاپور يجند یپزشک علوم دانشگاه یی،دانشجو یقاتتحق تهیکم ،آهنگر یاهیس عاطفه * نویسنده مسئول:
 Siahi2068@gmail.comیمیل: ا

 
 

 30/09/1396 تاریخ دریافت مقاله:
 16/12/1396 تاریخ پذیرش مقاله:

  چکیده
 یکیفیزیولوژ تطابق و تناسب ایجاد در افراد فیزیکی کار انجام ظرفیت حداکثر گیرياندازه سابقه و هدف:

 رو، این از ؛دارد یاديز یاربس یتاهم ،گیردمی قرار وي عهده بر خاص شغل یک در که وظایفی و فرد بین
 زیکییانجام کار ف یتظرف بر دموگرافیکی و آنتروپومتریکی هايمؤلفه تأثیر بررسی حاضر پژوهشهدف از 

 .باشدمی
 انتخاب داوطلبانه صورتبه هوازا پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان زا نفر 60 مطالعه این در ها:مواد و روش

 عاتاطال حاوي اول بخش که شد استفاده بخش دو از متشکل لیستیچک از اطالعات گردآوري براي .گردیدند
استفاده  اب نیز یاندانشجو يهواز یتبود. حداکثر ظرف افراد آنتروپومتریکی ابعاد شامل دوم بخش و دموگرافیک

 یکیپومترآنترو متغیرهاي بین ارتباط یگر،د يسو ازشد.  یابیآستراند ارز از دوچرخه ارگومتر و به کمک پروتکل
 مورد رگرسیون آنالیز و Pearson یافراد با استفاده از آزمون همبستگ يهواز یتبا حداکثر ظرف یکیو دموگراف

 .گرفت قرار بررسی
 وقیقه لیتر بر د 19/2±56/0 معادل انیدانشجو يهواز تیحداکثر ظرف نیانگیم ها:یافته

1-. min1 -ml/kg 97/8±95/35 حداکثر نیبنشان داد که  يآزمون آمار جینتاهمچنین،  .شد برآورد 
 یهمبستگ) ≥01/0P( شانه يپهنا) و ≥01/0P( بدن یچرب درصد قد، وزن، جنس، و يهواز تیظرف

 .دارد وجود يقو
 ابعاد نظر از و جنس ،یکیدموگراف يفاکتورها نیب از که داد نشانحاضر  مطالعه جینتا گیري:نتیجه

 با نیابرابن دارند؛ يهواز تیظرف حداکثر بري معنادار ریتأث یچرب درصد و شانه يپهنا قد، وزن، ،یکیآنتروپومتر
 زانیم ،یکیآنتروپومتر ابعاد و جنس به توجه با توانیم مطالعه ایـن در شدهذکر رگرسیون معادالت از استفاده

 .زد نیتخم را کار انجام تیظرف
 

 يهواز تیظرف ؛آستراند پروتکل ؛ارگومتر ؛يآنتروپومتر ابعاد واژگان کلیدي:

 علوم دانشگاه يبرا نشر حقوق یتمام
 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
 ظرفیت تعیین ارگونومی، علم در مطرح مباحث از یکی

 يجلوگیر و انگررکا سالمت حفظ ايبر .است فیزیکی کار انجام
 ژينرمیزان ا نمیا تناسبی ها الزم استآن زودرس گیدفرسو از

 انگررکادر  فیزیکی کار انجام ظرفیت و رکا منجاا ايبر زنیا مورد
 فیزیکی بر مؤثر ملاعو تعیین و يگیرازهندا .]2،1[د شو اربرقر

تطابق  و تناسب دیجاا در ايهیژو همیتا ر،کا منجاا ظرفیت
 نمیا وتتفا به . با توجه]3،2[دارد  رکا با فرد ژیکییولوفیز

طور به ن در بدن،کسیژا فمصر و بجذ ظرفیت نظراز  هاننساا
راد ن هوازي افظرفیت انجام کار فیزیکی یا حداکثر توا طبیعی

. باشدتا حد زیادي در هر فرد نسبت به فرد دیگر متفاوت می
 تأثیر نبد در نکسیژا بجذ ظرفیت بر مختلفی ملاعو
کارایی  بر مختلفی يهاهشیو به ملاعو ینا. ارندگذمی

 سلولی خلدا تنفعاالا و فعل و نخو دشگر ،تنفس يهادستگاه
  . ]1[ند ارگذمی تأثیر

 ايحرفه بهداشت مهندسی مجله 19تا  12 صفحات ،1396 زمستان ،4شماره  ،4دوره 

 مقاله پژوهشی
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 یدموگرافیک هاي آنتروپومتریکی وبررسی تأثیر مؤلفه                         

 PWC: Physicalکار فیزیکی ( انجام میزان ظرفیت با تعیین
Work Capacityانسان  فیزیولوژیکی هايویژگی سنجش ) و

 را به افراد بار کاري فیزیکی تحمل با متناسب کاري توانمی
 ،نیجسما توانایی و سالمتی حفظ برعالوه ترتیب نبدیسپرد. 

 عبارت PWC. خواهد یافت افزایش نیز وريهبهر و میزان تولید
 8 نوبت یک در تواندمی فرد که انرژي یزانم حداکثراز  است

 استرس دچار درازمدت در اینکه؛ بدون کند مصرف ساعته
 ستن اآ بر اعتقاد امروزهیولوژیکی و خستگی جسمانی گردد. فیز
ظرفیت هوازي  تخمین حداکثر از استفاده با بایستمی PWC که

)MAX-Vo2(  4،3[ود شتعیین[. 
 مقدار بیشترین از است عبارت ظرفیت هوازي حداکثر

 تنفسی دستگاه از طریق زمان واحد در تواندمی کهنی اکسیژ
رد گی قرارها هماهیچ اختیار در خون به وسیله وشود  جذب

أثیر ت هوازي ظرفیت حداکثر میزان بر مختلفی فاکتورهاي .]5،3[
 محیطی، هايویژگی به تواندر این ارتباط می که گذارندمی

مطالعات نشان  .]7،6،4[ کرد اشاره سن و جنسیت روانی، و روحی
 خطی طتبامصرفی ار نکسیژا انمیزو قلب  نضربا بیناند که داده

هاي روش کثرا ط برايتباار ینا توان ازمی ینابنابر دارد؛ دجوو
 . ]1[کرد  دهستفاا دافرا ازيهو ظرفیت کثراحد تعیین
 از توانمی هوازي ظرفیت حداکثر برآورد منظوربه
سنجش  .]9،8 [ استفاده کرد غیرمستقیم یا هاي مستقیمروش

که فشار فیزیولوژیکی  هوازي ظرفیت حداکثرغیرمستقیم 
ر تکند براي جوامع صنعتی مناسبکمتري را بر فرد وارد می

باشد و سنجش مستقیم به دلیل وجود برخی از می
ها معموالً در ارتباط با افراد جوان و ورزشکار انجام محدودیت

له از جمله . دوچرخه ارگومتر، نوار نقاله و پ]10[شود می
گیري حداکثر ظرفیت هوازي وسایلی هستند که براي اندازه

. معموالً استفاده از ]11-31[گیرند افراد مورد استفاده قرار می
. ]11[باشد تر میها کاربرديدوچرخه ارگومتر در آزمایشگاه

 خوبی آوردبرمچنین مشخص شده است که نموگرام آستراند، ه
 با یافتهزشسا جمعیت یک در جذبی نکسیژا ماکزیمم از
 . ]14[دهد ارگومتر را نشان می چرخهدو

ــتفـاده از روش  هـاي تخمین ظرفیـت انجام کار نیازمند   اسـ
نظر هزینه باشد که از تجهیزات آزمایشـگاهی و تخصص الزم می 

ــد؛ اما با توجه به   ــرفه نباشـ ــت مقرون به صـ و زمان ممکن اسـ
مطالعات اخیر نشـان داده شده است که این احتمال وجود دارد  
که بتوان از طریق پارامترهاي آنتروپومتریکی، ظرفیت انجام کار 
ــی    در افراد را تخمین زد؛ از این رو این مطـالعـه با هدف بررسـ

ــتـگـی مـتـغیرهــاي آنتروپو       متریکی، دموگرافیکی و هـمـبسـ
ــجویان  فیزیولوژیکی مؤثر بر ظرفیت انجام کار فیزیکی در دانشـ

 دانشگاه علوم پزشکی اهواز انجام شد.
 

 هامواد و روش
منظور انجام پژوهش حاضر پس از ارائه توضیحات الزم و به

 لیستنامه کتبی و چککنندگان، فرم رضایتتوجیه شرکت
یار افراد مورد مطالعه قرار گرفت هاي دموگرافیک در اختویژگی

تا آن را تکمیل کنند. سپس درحالی که فرد لباس سبک به تن 
 داشت، آزمون تعیین ظرفیت انجام کار گرفته شد.

 
ف. جمعیت مورد مطالعه و حجم نمونه  ال

در این پژوهش مقطعی پس از انجام مطالعه پایلوت در بین 
 Pearsonبستگی کنندگان و محاسبه ضریب همنفر از شرکت 9

 درصد با توجه به فرمول زیر 95و سطح اطمینان  63/0معادل 
  

𝑁𝑁 = [
�𝑍𝑍1−∝2

+ 𝑍𝑍1−𝛽𝛽�

𝐶𝐶
]2 + 3 

 
نفر برآورد گردید. جهت باالبردن سطح  25تعداد نمونه معادل 

نفر از دانشجویان دانشگاه  60در این پژوهش، تعداد اطمینان 
داوطلبانه از  صورتآقا) به 30خانم و  30علوم پزشکی اهواز (

سه قومیت (لر، عرب و فارس) انتخاب شدند. شایان ذکر است 
ها از افراد داراي شرایط ورود به مطالعه انتخاب که نمونه

 -گردیدند. باید عنوان نمود که افراد داراي سابقه بیماري قلبی
هاي مؤثر بر هاي تنفسی و سایر بیماريعروقی، بیماري
یا سابقه مصرف داروي خاص از مطالعه حذف  ظرفیت هوازي و

 شدند. 
 

زار گردآوري اطالعات  ب. اب
لیست لیست: براي گردآوري اطالعات از یک چک. چک1

که متشکل از دو بخش بود استفاده شد. بخش اول دربرگیرنده 
اطالعات دموگرافیک افراد (شامل: سن، جنس، سابقه مصرف 

ورت مصاحبه حضوري صکردن و قومیت که بهسیگار، ورزش
تکمیل شد) بود و بخش دوم ثبت اطالعات آنتروپومتریکی افراد 
(شامل: قد، وزن، شاخص توده بدن، پهناي شانه، عمق سینه، 
عمق شکم، درصد چربی بدن و تعداد ضربان قلب که توسط 

 براي تعیینشد. گیري و ثبت گردید) را شامل میمحقق اندازه
زیرپوستی سه نقطه سه سر بازو،  درصد چربی بدن، میزان چربی

گیري گردید و در شکم و فوق خاصره به وسیله کالیپر اندازه
 Pollock و  Jacksonايادامه با استفاده از معادله سه نقطه

ابعاد آنتروپومتریکی  گیريمنظور اندازه. به]15[تخمین زده شد 
ورد استفاده قرار گرفت. افراد نیز کولیس و استادیومتر م

براین براي تعیین قد، افراد بدون کفش و در حالت کامالً عالوه
ه دادند؛ به نحوي که پاشنمستقیم و ایستاده به دیوار تکیه می

 براي گرفت.ها و سر در تماس با دیوار قرار میپا، باسن، شانه
 755) مدل Secaاي سکا (بهعقر ترازوياز  نیز وزن گیرياندازه

قد و وزن افراد  گیرياستفاده شد. الزم به ذکر است که اندازه
منظور محاسبه بدون کفش و با لباس سبک انجام شد. به

 زیر رابطه از)  :Body Mass IndexBMI(بدن  توده شاخص
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 انو همکار يافشار

 حسب بر قد و کیلوگرم بر حسب وزن آن در گردید که استفاده
 باشد.میمتر 

 
      BMI =  2(قد)/وزن

 
ین ظرفیت انجام کار فیزیکی: در این مطالعه براي . تعی2
 گیري حداکثر ظرفیت هوازي افراد از دوچرخه ارگومتر مدلاندازه

E 839  ساخت شرکتMonark منظور سوئد استفاده شد. به
، فرد به مدت شش ]17،16[انجام آزمایش طبق پروتکل آستراند 

دور در دقیقه روي دوچرخه  50و سرعت  دقیقه با بار کاري ثابت
ضربه در دقیقه برسد.  120زند تا ضربان قلب به بیش از رکاب می

یک  از استفاده با ارگومتر دوچرخه با کار حین قلب ضربان پایش
 فرد در زیر جناق سینه ) کهPolarسنسور با نام تجاري پالر (

 ضربان سیم،صورت بیبه فرستنده این .گردید انجام شدمی نصب
 ضربان نرخ تا نمایدمی فراهم را این امکان و کرده مخابره را قلب
باشد. دقت این  مشاهده قابل دستگاه افزارنرم در محیط فرد قلب

 1ا برابر ب ECGدر مطالعات گذشته به وسیله دستگاه سنسور 
درصد تأیید شده  97/99ضربه در دقیقه و ضریب همبستگی 

 اطالعات مورد نظر شامل انجام آزمایش، از پس. ]19،18[ است
 ml/kg.min ولیتر بر دقیقه حسب  بر فرد هوازي ظرفیت حداکثر

هاي این افزار ارگومتر آنالیز گردید. وروديبا استفاده از نرم 
افزار شامل: جنس، تاریخ تولد، قد و وزن است و با توجه به نرم

شده از سوي پژوهشگر، تنظیمات الزم بر روي پروتکل انتخاب
هاي این مطالعه با استفاده گردد. تحلیل یافتهافزار اعمال مینرم

ارتباط بین متغیرهاي بررسی انجام شد.  SPSS 22ار افزاز نرم
و حداکثر ظرفیت هوازي افراد با  آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی

و مدل رگرسیون خطی ساده  Pearsonتعیین ضریب همبستگی 
  صورت گرفت.

 

 هایافته
نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  60در این مطالعه 

 صورتبهسال  19-31ا محدوده سنی بآقا)  30خانم و  30اهواز (
 40نفر ( 24طور کلی به داوطلبانه از سه قومیت انتخاب شدند؛

نفر  23درصد) عرب و  7/21نفر ( 13درصد) از دانشجویان لر، 
درصد از  34درصد) فارس بودند. شایان ذکر است که  3/38(

درصد در مقاطع باالتر  26کارشناسی و دانشجویان در مقطع 
باید عنوان نمود که دانشجویان بدون  تحصیل بودند. مشغول به

سی عروقی و تنف -هاي قلبیسابقه مصرف سیگار و سابقه بیماري
میانگین و انحراف معیار  1براي انجام آزمون انتخاب شدند. جدول 

مورد مطالعه را  هاي دموگرافیک و آنتروپومتریک افرادویژگی
 دهد. نشان می

حداکثر ظرفیت هوازي دانشجویان برابر افزون بر این، میانگین 
 ؛min1 -ml/kg 97/8±95/35 .-1لیتر بر دقیقه و  19/2±56/0با 

 میانگین حداکثر ظرفیت هوازي دانشجویان دختر معادل

؛ min1 -ml/kg 8/7±5/35 .-1و لیتر بر دقیقه  37/0±96/1
میانگین حداکثر ظرفیت هوازي دانشجویان پسر برابر با 

 min1 -ml/kg 09/10±4/36 .-1بر دقیقه و  لیتر 62/0±43/2
همچنین حداکثر ظرفیت هوازي در قوم لر معادل  برآورد شد.

لیتر بر  2/2و قوم فارس معادل  18/2، قوم عرب برابر با 19/2
 دست آمد.بهدقیقه 
 

دموگرافیک و آنتروپومتریک افراد مورد مطالعه  هايویژگی :1جدول 
)60=n( 

 معیار رافانح±میانگین  پارامتر

 سن (سال)
 9/22±02/3 زن
 8/24±61/3 مرد

 متر)قد (سانتی
 34/158±00/6 زن
 53/172±42/7 مرد

 وزن (کیلوگرم)
 23/56±11/9 زن
 378/62±41/12 مرد

 شاخص توده بدنی
 6/22±81/3 زن
 97/22±36/3 مرد

 درصد چربی
 99/26±61/4 زن
 07/17±11/4 مرد

 پهناي شانه
 82/385±06/58 زن
 53/424±44/81 مرد

 عمق سینه
 63/216±74/23 زن
 04/220±29/23 مرد

 عمق شکم
 94/214±78/66 زن
 36/224±17/68 مرد

 
 متغیرهاي بین Pearson همبستگی ضرایب 2در جدول 

ارائه شده  هوازي ظرفیت با حداکثر دموگرافیکی و آنتروپومتریکی
، ن متغیرهاي دموگرافیکیدهند که در بیاست. این نتایج نشان می

و در بین  )≥001/0Pتنها بین جنس و حداکثر ظرفیت هوازي (
بین وزن، قد، پهناي شانه و درصد  متغیرهاي آنتروپومتریکی

) همبستگی معناداري ≥05/0Pچربی و حداکثر ظرفیت هوازي (
 وجود دارد. 

دهد که ارتباط نتایج تحلیل رگرسیون خطی ساده نشان می
 =wt 014/0+299/1VO2-Maxمعادله  صورتي بهخطی معنادار

، P≥001/0(بین حداکثر ظرفیت هوازي افراد و وزن وجود دارد 
1/0=2R این معادله بیانگر آن است که با افزایش وزن، حداکثر .(

  یابد. هوازي فرد افزایش میظرفیت 
اط دهنده ارتبنتایج تحلیل رگرسیون خطی ساده نیز نشان 

بین  =H 028/0+42/0-VO2-Maxمعادله  صورتمعناداري به
 ).   P ،23/0=2R≥03/0( باشدظرفیت هوازي و قد میحداکثر 

تحلیل رگرسیون خطی ساده ارتباط معناداري  نتایجبراین، عالوه
 بین =sh.w 002/0+381/1 VO2-Maxصورت معادله را به
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 یدموگرافیک هاي آنتروپومتریکی وبررسی تأثیر مؤلفه                         

 )n=60(وپومتریک افراد مورد مطالعه دموگرافیک و آنتر هايویژگی بین Pearson همبستگی ضرایب :2جدول 
 معناداري Pearson ضریب همبستگی متغیرها

 683/0 054/0 ) لیتر بر دقیقه) (vo2maxهوازي ( ظرفیت و سن
 001/0 425/0 )لیتر بر دقیقه) (vo2maxهوازي ( ظرفیت و جنس
 446/0 1/0 )لیتر بر دقیقه) (vo2maxهوازي ( ظرفیت و قومیت

 014/0 317/0 )لیتر بر دقیقه) (vo2maxظرفیت هوازي ( و وزن (کیلوگرم)
 00/0 482/0 )لیتر بر دقیقه) (vo2max(و ظرفیت هوازي متر) قد (سانتی

 829/0 028/0 )لیتر بر دقیقه) (vo2maxهوازي ( ظرفیت و شاخص توده بدنی
 045/0 26/0 )لیتر بر دقیقه) (vo2maxهوازي ( ظرفیت و متر)پهناي شانه (میلی

 058/0 246/0 )لیتر بر دقیقه) (vo2maxهوازي ( ظرفیت و متر)(میلیعمق سینه 
 688/0 053/0 )لیتر بر دقیقه) (vo2maxهوازي ( ظرفیت و متر)(میلیعمق شکم 

 011/0 -325/0 )لیتر بر دقیقه) (vo2maxهوازي ( ظرفیت و درصد چربی
 00/0 -438/0 )قیقهلیتر بر د) (vo2maxهوازي ( ظرفیت و ضربان قلب اولیه

 00/0 -74/0 )لیتر بر دقیقه) (vo2maxهوازي ( ظرفیت و ضربان قلب ثانویه
 

، P≥001/0دهد (هوازي و پهناي شانه نشان می ظرفیتحداکثر 
06/0=2R .( ،این معادله بیانگر آن است که با افزایش پهناي شانه

 یابد.هوازي فرد افزایش می ظرفیتحداکثر 
تحلیل رگرسیون خطی ساده حاکی هاي افتهاز سوي دیگر، ی

–028/0درصد چربی صورت معادله از وجود ارتباطی معنادار به
81/2VO2-Max=  بین حداکثر ظرفیت هوازي و درصد چربی
دهد که با ). این معادله نشان میP ،1/0=2R≥000/0باشد (می

افزایش درصد چربی بدن، حداکثر ظرفیت هوازي فرد کاهش 
 یابد.می

تایج آنالیز رگرسیون بر مبناي تأثیر توأم متغیرها نیز نشان ن
دهد که ارتباط خطی معناداري بین حداکثر ظرفیت انجام کار می

ها و فیزیکی و وزن، درصد چربی و پهناي شانه در دو گروه خانم
). شایان ذکر است که مدل 2و 1آقایان وجود دارد (رابطه 

ر فیت انجام کار فیزیکی بمنظور تخمین حداکثر ظررگرسیون به
ها و آقایان مبناي ضرایب رگرسیون مؤثر در مدل براي خانم

 تعیین گردید.
 

 . تخمین ظرفیت انجام کار فیزیکی براي آقایان1 رابطه
VO2-Max= 678/1 + 001/0پهناي شانه +  23/0  –وزن 

056/0                           درصد چربی 
 

 هار فیزیکی براي خانمتخمین ظرفیت انجام کا. 2رابطه 
VO2-Max= 262/1 + 001/0پهناي شانه +  23/0 –وزن 

056/0 درصد چربی                  
 
 بحث

ازي هو ظرفیتحداکثر  تعیین در ارتباط با تحقیقاتیتاکنون 
  منجاا مختلف يهارکشودر  دمتعد ريکا هايوهگردر  افراد
فیزیولوژیکی و  هايوجود تفاوت لیله است؛ اما به دشد

 هارکشو سایر به تعمیم قابل نتایج آنتروپومتریکی، این

 ـند. در این راستا، هدف اصلی از پژوهش حاضر باشنمی
بررسی همبستگی متغیرهاي آنتروپومتریکی، دموگرافیکی و 
فیزیولوژیکی مؤثر بر ظرفیت انجام کار فیزیکی در دانشجویان 

 دانشگاه علوم پزشکی اهواز بود.
جویان مورد مطالعه در این پژوهش از نفري دانش 60نمونه 

) و میانگین قد متوسطی 85/23±44/3نظر سن جوان بودند (
داشتند. همچنین دانشجویان مورد مطالعه  )75/9±48/165(

بودند  79/22±57/3داراي میانگین شاخص توده بدنی معادل 
در  ]20[بندي سازمان جهانی بهداشت که با توجه به تقسیم

 طور کلی، نتایجگیرند. بهمحدوده وزن نرمال و اضافه وزن قرار می
ارتباط خطی معناداري بین برخی از این مطالعه نشان داد که 

فاکتورهاي دموگرافیکی و آنتروپومتریکی با حداکثر ظرفیت 
 هوازي دانشجویان وجود دارد.

شده ريگیبراین، میانگین حداکثر ظرفیت هوازي اندازهعالوه
تعیین شد که این لیتر بر دقیقه  19/2±56/0در مردان برابر با 

 شده درزدهطور قابل توجهی کمتر از میانگین تخمینمقدار به
 باشد.) میلیتر بر دقیقه 15/4±63/0مقایسه با مردان آمریکایی (

با توجه به اینکه نژاد از عوامل مؤثر بر حداکثر ظرفیت هوازي 
ها العه مالک و همکاران تفاوت نژاد آمریکاییافراد است، در مط

که جثه بزرگی دارند نسبت به نژاد آسیایی که نسبت به 
ل تواند دلیتري هستند احتماالً میها داراي جثه کوچکآمریکایی

میانگین حداکثر ظرفیت هوازي این اختالف قابل مالحظه باشد. 
کارگران  ط باچوبینه و همکاران در ارتباآمده از مطالعه دستبه

، مطالعه وثوقی ]21[سپیدان شهرستان  صنعتی هايهکارخان مرد
در مورد دانشجویان مرد ایرانی در محدوده  ]22[و همکاران 

بیشتر از  ]23[سال و مطالعه حبیبی و همکاران  20-25سنی 
با توجه به  ر ظرفیت هوازي حاصل از مطالعه حاضر بود.حداکث

اند و اینکه این مطالعات در ارتباط با مردان صورت گرفته
جنسیت یک فاکتور مؤثر در میزان حداکثر ظرفیت هوازي افراد 

 میانگین حداکثر ظرفیت هوازي، این اختالف در ]24[باشد می
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 انو همکار يافشار

 رسد.میقابل قبول به نظر 
در این مطالعه میانگین حداکثر ظرفیت هوازي دانشجویان بر 

 تعیین شد که  95/35±97/8برابر با  min1 -ml/kg .-1حسب 
  ]21[آمده از مطالعه چوبینه و همکاران دستبه میانگین به

)1-. min1 -ml/kg 47/4±57/38پور و همکاران ) و مطالعه ولی
) نزدیک min1 -ml/kg 29/93±3/37 .-1در شرایط نرمال ( ]25[

 دوچرخه که در آن از Bugajskaمطالعه بود. در این راستا، در 
حداکثر ظرفیت هوازي در زنان  میانگین شد، دهتفاـسا گومترار

دست به min1 -ml/kg 03/39 .-1مردان برابر با  در و 6/33 معادل
کننده در این رسد که دختران شرکت. به نظر می]26[ آمد

 Bugajskaپژوهش وزن کمتري نسبت به دختران مطالعه 
 اند.داشته

 معناداري ارتباطاند که هنشان داد بسیاريمطالعات  جینتا
. ]7،6،4[ وجود دارد یکیزیانجام کار ف تیسن و ظرف نیب

که ظرفیت  حاکی از آن بودو همکاران  Betikهاي مطالعه یافته
. نتایج مطالعه حاضر ]27[ یابدهوازي با افزایش سن کاهش می

نشان داد که بین سن و حداکثر ظرفیت هوازي دانشجویان 
که این نتیجه با  )≤05/0P(د ندارد ارتباط معناداري وجو

هاي برخی از مطالعات که مشابه با جامعه پژوهش حاضر یافته
. شایان ذکر است که نتایج ]28،21،2[هستند همخوانی دارد 

هاي در مورد کارگران مرد در شیراز با یافته ]29[مطالعه چوبینه 
این مطالعات همخوانی ندارد. در مطالعه چوبینه میانگین سن 

سال بود. از آنجایی که رده سنی در این مطالعه بین  01/32افراد 
کنندگان در رده سنی جوانی قرار سال بوده و مشارکت 30تا  20

ر نباشد؛ زیرا این آودارند، ممکن است این نتیجه چندان تعجب
هاي احتمال وجود دارد که حداکثر ظرفیت انجام کار در رده

 سنی مختلف، متفاوت باشد.
 نگرسیور تحلیل ]30[در مطالعه دانشمندي و همکاران 

 بین اداري رامعن طتبابین حداکثر ظرفیت هوازي با سن، ار خطی
 ن امر با نتایج تعدادي نشان داد که ای هشددیا يمتغیرها

هاي . همچنین یافته]13-63[از مطالعات همخوانی دارد 
Bugajska  26[و همکاران[  وClark  و همکاران]در ارتباط  ]37

ده رابطه سن و حداکثر ظرفیت هوازي دهننشانان نیز نشانبا آتش
شاید بتوان این اختالف را ناشی از تفاوت  صورت معکوس بود.به

 نژادي آسیایی و اروپایی دانست.
در مطالعات گذشته نشان داده شده است که ظرفیت کار 

باشد درصد ظرفیت آقایان می 75ها فیزیکی در خانم
. نتایج پژوهش حاضر بیانگر وجود ارتباطی معنادار ]22،10[

طوري که مقدار بین جنس و حداکثر ظرفیت هوازي بود؛ به
دست آمد. نتایج پژوهش برابر زنان به 2/1این مؤلفه در مردان 

 رفاکتو یک داد که جنسیت پور و همکاران نیز نشانرفیعی
طوري که باشد؛ بهمی يهواز ظرفیت حداکثر میزان بر مؤثر

براین، . عالوه]38[برابر بیشتر از زنان است  3/1در مردان 
 در موردو همکاران  Bugajskaشده توسط پژوهش انجام

ي هلند کارکنان کار توانایی شاخص و فیزیکی کار ظرفیت
برابري حداکثر ظرفیت هوازي مردان نسبت  7/1بیانگر افزایش 

 . ]26[به زنان بود 
ذکر این نکته ضرورت دارد که تفاوت در قومیت افراد ممکن 

ا هاست باعث بروز اختالفاتی در حداکثر ظرفیت انجام کار آن
بین قومیت و حداکثر  معناداري گردد. در مطالعه حاضر ارتباط

نتایج  .)≤05/0P(ظرفیت هوازي دانشجویان وجود نداشت 
 ورفاکت قومیت که حاکی از آن بودپور و همکاران مطالعه رفیعی

در  .]38[باشد نمی هوازي ظرفیت حداکثر میزان براي مؤثري
خود در مورد  مطالعه همکاران در و Brutsaertاین راستا، 

 که یافتند دست نتیجه این به مهاجران ساکن در کشور پرو
 ستا افراد هوازي ظرفیت میزان بر مؤثر بسیار عامل کی ژنتیک

 اشین خونی هايسلول میزان در تواند تغییرمی امر دلیل این که
ا از سطح دری ارتفاع میزان در تفاوت دلیل به هوا فشار اختالف از

  . ]39[باشد 
ي وازدر این پژوهش رابطه بین وزن و قد با حداکثر ظرفیت ه

ر پوهاي مطالعه رفیعی) که این امر با یافته≥01/0Pمعنادار بود (
 قد و وزن بینبطه ؛ اما در دو مطالعه دیگر را]38[همخوانی دارد 

کاران هم و اتمی . در پژوهش]30،23[نبود  ادارمعن ازيهو انتو با
 دتوانمی که وزن گردید زنان انجام شد، مشخص در ارتباط با که
 مطرح هوازي ظرفیت حداکثر بر تأثیرگذار عامل یک عنوانبه

 صورت براین در پژوهشی که توسط مازنی. عالوه]40[باشد 
میزان حداکثر ظرفیت هوازي  بر مؤثري عامل وزن اگرچه گرفت،
 این بر ايمالحظه قابل تأثیر داراي قد اما شد؛ شناختهافراد 
 .]41[نبود  فاکتور

با  BMIدر برخی از مطالعات نشان داده شده است که 
؛ ]41،30،21،13-45[ یابدافزایش ظرفیت هوازي افزایش می

درحالی که در مطالعات دیگر ثابت شده است که بین حداکثر 
. ]46،37،6[ رابطه معکوسی وجود دارد BMIظرفیت هوازي و 

شاخص در این زمینه، نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن بود که 
BMI د ندار هوازي ظرفیت حداکثر میزان بر توجهی قابل تأثیر

که این مهم با نتایج برخی از مطالعات دیگر همخوان است 
 توانمی را قتطاب عدم این دلیل ترین. مهم]47،38[

 کرد؛ عنوان مورد پژوهش جامعه در قد مؤلفه بودنیکنواخت
داراي میانگین قد متوسط  بررسی مورد افراد اکثر که ايگونهبه

 داشتند. قرار نرمال وضعیت بودند و در
از سوي دیگر، در مطالعه حاضر ضریب همبستگی حداکثر 

ه برابر و پهناي شان 246/0ظرفیت هوازي و عمق سینه معادل 
پور و همکاران ضریب همبستگی در مطالعه رفیعی .بود 26/0با 

دست به 299/0حداکثر ظرفیت هوازي و عمق سینه معادل 
 حداکثر معناداري بین و مستقیم همچنین همبستگیآمد. 

سینه  قفسه) عمق و پهنا (ارتفاع، ابعاد با هوازي ظرفیت
 .]24[ مشاهده شد

 براین، تحلیل رگرسیون خطی ساده بین حداکثرالوهع
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دهنده وجود ارتباط ها نشانافراد با سن آن هوازي ظرفیت
معنادار بین متغیرهاي یادشده بود که این یافته با نتایج 

. در بررسی ] 33،31،29-36 [مطالعات پیشین همخوانی دارد 
ارتباط حداکثر ظرفیت هوازي افراد با قد و وزن نیز تحلیل 
رگرسیونی بیانگر وجود ارتباط خطی معناداري بین این 

هاي مطالعات پیشین همخوانی متغیرها بود که این مهم با یافته
 .] 42،30،21-45 [دارد 

افزون بر این، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که برخی از 
از  یبرخنتایج بر خالف ( تیقومانند م یکیدموگراففاکتورهاي 

 یکیزیف تیبر ظرف یچندان ریثأممکن است ت ی)قبل مطالعات
 نیا کهشود یم هیتوص هرچند ؛دنته باشانجام کار افراد نداش

از  يشتریب نمونه حجم کی در يدر مطالعات بعدپژوهش 
 .ابدی سعهمختلف تو يهایتقوم

نشان داد که با استفاده از معادالت  پژوهش نیا جینتا
تعیـین  از طریقتوان میمطالعه شده در ایـن ذکررگرسیون 

 را کار جامان تیظرف زانیم بدن یچرب درصدوزن و  ،تیجنس
و  دهیچیپآزمایشگاهی  زاتیتجه نیـاز بـه نکهیبـدون ا

 نیا توسعه منظورهب .مورد سنجش قرار داد باشد يبرنهیهز
 تیظرف نیتخم در دقت شیافزا هدف با ونیرگرس معادالت

 رد يپژوهش در مطالعات بعد نیا که شودیم هیتوص کار انجام
نجام شود تا امکان ا تریعوس یو رنج سن باال نمونه حجم کی

 گردد. ایاز جامعه مه تريگستردهدامنه  ياطالعات برا میتعم
 

 گیرينتیجه
 و تناسب ایجاد در افراد فیزیکی کار انجام ظرفیت از آگاهی

بر  خاص شغل یک در که وظایفی و فرد بین یکیفیزیولوژ تطابق
و نیز انتخاب شایسته نیروي کار اهمیت  گیردمی قرار وي عهده
 یردهنده تأثنشان حاضر مطالعه از حاصل . نتایجار زیادي داردبسی

جنس، وزن، قد، پهناي شانه و  نظیر فردي فاکتورهاي از برخی
با توجه افراد است.  هوازي ظرفیت حداکثر بردرصد چربی بدن 

هاي آزمایشگاهی براي تخمین ظرفیت به اینکه استفاده از روش
 باشد کهگاهی و تخصص میانجام کار نیازمند تجهیزات آزمایش

ممکن است از نظر هزینه و زمان مقرون به صرفه نباشد، به نظر 
تر در این زمینه بتوان حداکثر رسد با انجام مطالعات گستردهمی

هاي ظرفیت انجام کار فیزیکی افراد را بر مبناي ویژگی
 ها تعیین نمود.آنتروپومتریکی آن

 

 تشکر و قدردانی
 دانشگاه علوم پژوهشی معاونت حوزه لهوسی به مطالعه این

 مالی حمایت S 95 62به شماره  اهواز جندي شاپورزشکی ـپ
 .گرددابراز می قدردانی و تشکرمراتب  سیلهوینبد که است شده
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