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ارزیابی ظرفیت کار فیزیکی و توان هوازی نیروهای نظامی مواجهه یافته با شرایط مختلف آب و هوایی
مطلوب ،گرم-مرطوب و خیلی گرم-مرطوب

تاریخ دریافت4334/6 /3 :

تاریخ پذیرش4334/3/5 :

چکیده
مقدمه :شناخت ظرفيت جسمی افراد در شرایط آب هوایی مختلف می تواند کمک زیادي جهت انتخاب افراد مناسب براي کار داشته باشد .ظرفيتت
کار فيزیکی میتواند تحت شرایط آب هوایی متفاوت تغيير کند .نيروهاي نظامی از جمله افرادي هستند که تحت شرایط آب و هوایی مختلتف رترار
میگيرند از این رو هدف از این پژوهش اندازه گيري ظرفيت کار فيزیکی نيروهاي نظامی در شرایط آب و هوایی نرمال ،گرم و مرطوب و خيلی گرم و
مرطوب میباشد.
مواد و روشها :این پژوهش یک مطالعه توصيفی -مقطعی میباشد .در این مطالعه تعداد  36نفر از نيروهتاي نظتامی مترد در گتروه ستنی 22-23
سال مورد بررسی ررار گرفتند .اندازهگيري ظرفيت کار جسمانی ،حداکثر توان هوازي ،حداکثر تتوان جستمانی و اکستيژن مصترفی در سته شترایط
متفاوت آب هوایی (نرمال ،گرم و مرطوب و خيلی گرم و مرطوب) انجام شد .جهت اندازهگيتري شتاخ هتاي فتو از روش نتوار متحترس آستتراند
استفاده شد.
یافتهها :نتایج حاصل از این تحقيق ظرفيت کار فيزیکی افراد را در آب و هواي نرمتال ،گترم و مرطتوب و خيلتی گترم و مرطتوب بته ترتيتب2/52
 3/63 ±2/55 ،3/63±و  3/44±2/52کيلوکالري بر دريقه نشان داد ،حداکثر توان فيزیکتی افتراد در سته شترایط فتو بته ترتيتب ،42/78±4554
 42574±4/63و 42/22±42/47کيلوکالري بر دريقه به دست آمد ،همچنين حداکثر توان هوازي این افراد به ترتيتب23/86±2/65 ،23/52 ±2/52
و 27/44± 2/86ميلیليتر بر کيلوگرم بر دريقه به دست آمد.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد ظرفيت کار جسمی افراد در آب و هواي نرمال با ظرفيت کتار جستمی افتراد در آب و هتواي گترم مشتابه
میباشد؛ اما ظرفيت کار جسمی افراد در آب و هواي نرمال بيشتر از ظرفيت کار جسمی افراد در آب و هواي خيلی گرم متیباشتد .همچنتين نتتایج
نشان داد افراد مورد مطالعه مجاز به انجام کارهاي سبک تا متوسط در طول یک شيفت کاري میباشند.
کلمات کلیدی :ظرفيت کار فيزیکی ،حداکثر توان فيزیکی ،حداکثر توان هوازي ،شرایط آب و هوایی

.1

دانشجوي کارشناسی ارشد ،گروه بهداشت حرفهاي ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ایران .

.2

استادیار ،گروه بهداشت حرفهاي ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی بقيهاهلل (عج) ،تهران ،ایران.

.3

( نویسنده مسئول) استادیار ،گروه بهداشت حرفهاي ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی بقيهاهلل (عج) ،تهران ،ایران .پست الکترونيک:
ghpourtaghi@gmail.com

Downloaded from journal.iehfs.ir at 5:11 +0330 on Thursday January 24th 2019

فيروز ولیپور ،4عمران احمدي ،2غالمحسين پورتقی

3

فيروز ولی پور و همکاران
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مقدمه

نشان دادند که MAX

هتتدف ارگونتتومی ایجتتاد محيطتتی بهينتته منطبتتق بتتا ابعتتاد بتتدن و

میگيرد .آنها همچنين به ایتن نتيجته رستيدند کته تتنفس هتوا بتا

ظرفيتهاي انسان است .رسيدن به این هدف از طریق تغيير سيستت

دماهاي مختلف و افزایش متنتاوبی دمتا تتمثيري بتر روي

و فراه کردن محيط متناسب بتا خصوصتيات و ظرفيتتهتاي انستان

ندارد ( ،)45برخی مطالعات نشان داده اند که حداکثر اکسيژن مصرفی

امکانپذیر است .لذا شناخت ظرفيتهاي فيزیکی و روانی انسان یکتی

با افزایش دما کاهش متی یابتد( .)47-46 54از طترف دیگتر مطالعتات

از مباحث مه در ارگونومی میباشتد .کارهتاي جستمی متناستب بتا

دیگري نيز نشان داده اند که افزایش دما تمثيري بر روي توان حتداکثر

سختی و طول مدت انجام کار به ميزان معينی از انرژي نياز دارنتد ،از

اکسيژن مصرفی ندارد( .)22 543کار در محيطهاي گرم و مرطوب کته

طرفی توان انسان در تتممين و مصترف انترژي جهتت انجتام کارهتاي

رسمت زیادي از جغرافياي کشور ایران تحت تمثير این عامل فيزیکتی

جسمی محدود بوده و از فردي به فرد دیگتر متفتاوت استت؛ بنتابراین

ررار دارد میتواند عتوار

کوتتاهمتدت و بلندمتدتی را بتر روي افتراد

الزم است توازنی ميان انرژي مورد نياز براي انجام کار و ظرفيت انسان

داشتتته باشتتد( .)23-24بيمتتاريهتتایی از ربيتتل گرمتتازدگی ،شتتوس

برررار گردد .براي نيل به ایتن مقصتود بایستتی تتوان جستمی انستان

گرمایی،کرامپ گرمایی و استرس از موارد شتایع کتار در محتيطهتاي

را بهعنتوان

گرم و مرطوب و گرم و خشک متیباشتد( .)25 524مشتاغل نظتامی و

مقدار رابل ربول مصرف انرژي براي کار روزانه ارائه نمتود کته بيشتتر

شرایط استراتژیک حاک بر آن با توجه به نقش اساسی انسان در آن از

مورد توجه و ربول وارع گردید (البته اعداد دیگتري از ربيتل  35و42

این راعده مستثنا نيستند و علیرغ پيشرفتهاي تکنولوژیک توجه به

درصد بهوسيله دانشمندان دیگر عنوان شده است)(.)4

ميزان توانایی افراد در تدوین دکترینهاي نظامی امري اجتناب ناپتذیر

پرفسور بينک اصطالح توانایی کار فيزیکی PWC) (Physical work

است .اولين گام بهمنظور تعيين وظيفه سازمانی براي پرستنل نظتامی

 capacityرا عنوان نمود ،این اصطالح گویاي ميتزان حتداکثر انترژي

متناسب با توان جسمی ایشتان ،بترآورد ميتزان توانتایی کتار فيزیکتی

بدون صدمه به سالمت خود در طتول  7ستاعت کتار

ایشان میباشد .در این پژوهش ظرفيت کتار فيزیکتی ،حتداکثر تتوان

متیتوانتد در واحتد زمتان بته

فيزیکی ،حداکثر توان هوازي ،اکسيژن مصرفی و مدت زمتان فعاليتت

کار میکنتد(.)2

نيروهاي نظامی در شرایط آب و هواي نرمال ،گرم و مرطوب و خيلتی

است که شخ

صرف مینماید .مقدار انرژي که شخ

مصرف برساند در رابطه با کل زمانی است که شخ

توانایی کار فيزیکی به سن ،جنس ،فعاليت فيزیکی ،عوامتل محيطتی،
ضربان رلب ،فعاليت بتدنی حتداکثر ،و وزن بتدن بستتگی دارد(.)4 53
بنابراین کار کردن در آب و هواي مختلف متیتوانتد بتر روي عملکترد
ماهيچهها()6( )5و حداکثر توان فيزیکی( )7 58تمثير داشتته باشتد .در
محيطهاي سرد عملکرد ماهيچهها ( )7 56و توان کاري ()3 58کتاهش
مییابد .دابت و همکارانش نشان دادند ميزان  VO2مصرفی در دمتاي
سرد نسبت به دماهاي گرمتر بيشتر میباشد ولی این تفاوت با افزایش
بار کاري کمتر میشود( .)42گرما اثرات فيزیولوژیکی روي افراد دارد و
متتیتوانتتد باعتتث کتتاهش اشتتتيا و بهتترهوري افتتراد( )44و افتتزایش
حتتواد ( ،)42بيمتتاريهتتاي گرمتتایی و متترد شتتود( .)43رونالتتد و
همکارانش نشان دادند در محيط گرم با افزایش درصتد رطوبتت تتوان
کاري پایين می آید( .)44در مطالعهاي ليمبرد و همکتارانش بتر روي
افراد براي تعيين حداکثر توان فيزیکتی در محتيطهتاي گترم و سترد
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MAX

VO2

گرم و مرطوب مورد بررسی ررار میگيرد.

مواد و روشها
مطالعه حاضر یک مطالعه توصيفی – مقطعتی )(Cross – sectional

میباشد .در این مطالعه تعداد  36نفر از نيروهاي نظامی مرد در گتروه
سنی  22-23سال مورد بررسی ررار گرفتند .نمونهها بهطتور تصتادفی
از ليست کارکنان و بر اساس اعداد تصادفی انتخاب شدند .حج نمونه
بر اساس مطالعات ربلی و ستاخت مقتدماتی تعيتين شتد .بتراي ایتن
2

k S 
منظور از فرمول  n   1 استفاده شد .ميزان خطاي نتو اول
 d 

(آلفا) برابر 2/5و ميزان درت مطالعه ( )dبرابر %4در نظتر گرفتته شتد.
کليه افراد ربل از انجام آزمایشها با تکميل پرسشنامه مخصتو

و در

صورت نداشتن بيمتاريهتاي رلبتی  -تنفستی ،استکلتی –عضتالنی و
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اندازهگيري شود .بونجر مقدار  %33حداکثر توانایی شخ

 VO2توسط دماهاي مختلتف تحتت تتمثير رترار

ارزیابی ظرفيت کار فيزیکی و توان هوازي نيروهاي نظامی ...
سابقه تمتاس بتا گازهتاي شتيميایی ،بتا رضتایت کامتل وارد مطالعته

پس از انجام تست فرد بر روي صندلی نشستته و مجتددا فشتار ختون

میشدند .وسایل اندازهگيري مورد استتفاده شتامل دستتگاه تریتدميل

سيستوليک ،دیاستوليک ،ضربان رلب و دماي زیر زبتانی (حتداکثر تتا

(نوار متحرس)  PROFORMمدل  ،4462دستگاه اندازهگيري ضربان

یک دريقه بعد از تست) اندازهگيري شد .سسس بتا استتفاده از فرمتول

رلب  POLARمدل  ،64 Tدستتگاه ستنجش فشتار ختون CURA

بالک حداکثر توان هوازي ) (Vo2 maxمحاسبه شد.
VO2 max = (t×1.444) +14.99

درت  422گرم ،متر و گونيا جهت اندازهگيري رد ،برانکتارد و کسستول

با داشتن ( tمدت زمان فعاليت) و وزن هر فرد ميزان اکسي ژن مصرفی

اکسيژن بود .آزمایش ها در اتتا دمتا ستاز ) (Chamberکته رابليتت

برحسب ميلیليتر بر دريقه بر کيلوگرم محاسبه شتد .ستسس حتداکثر

تنظي دما از  42تا  62درجه سانتیگراد و رطوبت نستبی از صتفر تتا

توان جسمانی به دست آمد و ميزان  34درصد آن بتهعنتوان ظرفيتت

صد درصد را دارد ،انجام شد .شرایط آب و هوایی مورد تحقيق شتامل

کار فيزیکی حساب شد .دادهها با استفاده از نرمافتزار  SPSSتجزیته و

الف :وضعيت نرمال (دماي  22 ± 2درجه سانتیگتراد و رطوبتت ± 2

تحليل شد و نتتایج انتدازه گيتري ظرفيتت کتار جستمانی در شترایط

 52درصتتد) ،ب :آب هتتواي گتترم  -مرطتتوب (دمتتاي 35± 2درجتته

متفاوت آب هوایی با استفاده از آزمون آماري  tزوجی بتا هت مقایسته

سانتیگراد و رطوبت  62 ±2درصد) و ج :آب و هتواي خيلتی گترم -

شدند .رابطته بتين متغيرهتاي مربتو بته حتداکثر تتوان جستمانی و

مرطوب (دماي  48 ± 2درجه سانتیگراد و رطوبت  62 ± 22درصد)،

فاکتورهاي دموگرافيک با استفاده از ضریب همبستگی پيرسون تعيين

بود .انتخاب حالت نرمال بر اساس استاندارد بهداشت حرفهاي و حالت

شد.

سازمان هواشناسی و در نظر گرفتن دما و رطوبت شتهرهاي ایتران در
طول چند سال گذشته با در نظر گرفتن شاخ

گرمایی ) (HIبود که

بتته ترتيتتب بتتراي حالتتت گتترم و مرطتتوب ،دمتتا و رطوبتتت مردادمتتاه
بندرعباس و منطقه نارنجی (ک رنگ) شتاخ

گرمتایی ( )HIو بتراي

حالت خيلی گرم -مرطوب ،دمتا و رطوبتت مردادمتاه اهتواز و منطقته
ررمزرنگ شتاخ

گرمتایی انتختاب گردیتد .افتراد متورد آزمتایش بتا

هماهنگی ربلی در محل حاضر شده و پس از آمادگی و پوشيدن لباس
مخصو

(پيراهن و شورت ورزشی نخی) وارد آزمایشگاه شدند ،ابتتدا

رد و وزن اندازه گيري شد ،سسس با خيس کردن ناحيته ستينه (سترم
نرمال سالين) ،دستگاه سنجش ضربان رلب بر روي سينه نصتب شتد،
دماي زیر زبانی (بعد از  5دريقه براي سازگاري با محيط) ،فشار ختون
سيستوليک و دیاستوليک و ضربان رلتب انتدازهگيتري شتد ،در ادامته
نحوه حرکت به روي تریدميل به فترد آمتوزش داده شتد و بتر استاس
برنامه ورزشی بالک تست به عمل آمد تا زمانی که یکتی از دو شترایط
زیر محقق شود:
 .4داوطلب رادر به ادامه فعاليت نباشد.
 .2ضربان رلب از ماکزیم ضربان رلب محاسبه شده
(سن –  = 222ضربان رلب مجاز در طول آزمایش) افزایش یابد.

یافتهها
در این مطالعه  36نفر از نيروهاي نظامی مرد در دامنه ستنی 23- 22
سال متورد بررستی رترار گرفتنتد ،متوستط رتد افتراد 484/5±2/54
سانتیمتر ( 463تا 473سانتیمتر) بود .جتدول  4نتتایج انتدازهگيتري
شاخ هاي ظرفيت کار فيزیکی ،حداکثر توان جسمانی ،حداکثر توان
هوازي و اکسيژن مصرفی و مدت زمان فعاليت نيروهاي نظامی در آب
و هواي مختلف نشان می دهد .تحليل آماري نشان داد در شترایط آب
و هواي متفاوت (نرمال و خيلتی گترم و مرطتوب) بتين ظرفيتت کتار
فيزیکتتی ( 3/53و ،)26/3حتتداکثر تتتوان جستتمی ( 42/37و  )3/53و
اکسيژن مصترفی ( 2/46و  )4/32افتراد تفتاوت معنتیدار (P->2/25

 )valueوجود دارد .همچنين در شرایط آب و هواي متفاوت (نرمتال و
خيلی گرم و مرطوب) بين حداکثر توان هتوازي افتراد{(ml/kg/min

 23/33و  ،})P -value= 2/247( )28/33بتتين متتدت زمتتان فعاليتتت
افتتتتراد { ( 3/65 minو  } )P-value =2/227( )7/34minتفتتتتاوت
معنیدار وجود دارد .همچنين در شرایط آب هوایی گترم و مرطتوب و
خيلی گرم و مرطوب بين ظرفيت کار فيزیکی ( 3/68و ،)3/36حداکثر
تتتوان جستتمی ( 42/83و  )3/77و اکستتيژن مصتترفی ( 2/46و )4/32
تفاوت معنیدار ( )p-value>2/25وجود دارد و همچنين بين حداکثر
مجله ارگونومی ،دوره  ،3شماره  ،4زمستان 4334
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 ،Medدستگاه سنجش دماي بدن مدل  ،MO2ترازوي دیجيتتالی بتا

گرم  -مرطوب و حالت خيلی گرم  -مرطوب بتا متروري بتر اطالعتات

12

12

فيروز ولی پور و همکاران
تتتوان هتتوازي افتتراد {(  32/37ml/kg/minو P-=2/227( )28/33

( })P-value =2/247تفاوت معنیدار وجود دارد.

 ،})valueبين متدت زمتان فعاليتت افتراد{( 3/36minو )7/34min
جدول  :1نتايج اندازهگيري شاخصهاي ظرفيت كار فيزيكي ،حداكثر توان جسماني ،حداكثر توان هوازي و اكسيژن مصرفي و مدت زمان فعاليت نيروهاي نظامي در
آب و هواي مختلف (نرمال ،گرم و مرطوب و خيلي گرم و مرطوب)
شرایط آب و هوای

حجم نمونه

فعالیت

Lit/min

هوازی

جسمي

فیزیکي

mlit/kg/min

Kcal/min

Kcal/min

2/43±2/34

32/24±2/42

42/37±4/54

3/83±2/52

نرمال

36

3/84±4/53

23/62±2/63

42/77±4/66

3/82±2/56

گرم و مرطوب

28

3/47±4/75

2/48±2/33

2/622

2/622

سطح معنيداری

-

2/334

2/622

2/334

3/53 ±2/44

نرمال

36

3/65 ±4/64

2/58 ±2/24

23/33 ±2/38

42/37 ±4/43

خیليگرم و مرطوب

44

7/34 ±2/27

4/32 ±2/22

28/33 ±3/22

3/53 ±4/27

3/26 ±2/38

سطح معنيداری

-

2/227

2/244

2/247

2/244

2/244

گرم و مرطوب

28

3/36±4/22

2/46±2/232

32/37±4/83

42/83±4/57

3/68±2/54

خیلي گرم و مرطوب

42

7/36±4/33

4/37±2/23

27/26±2/78

3/77±4/45

3/36±2/43

سطح معنيداری

-

2/247

2/228

2/227

2/228

2/228

)(min

جدول  :2نتايج اندازهگيري شاخصهاي پاراكلينيك نيروهاي نظامی در شرايط آب و هوايی نرمال ،گرم و مرطوب و خيلی گرم و مرطوب
شاخص پاراکلینیك

فشار خون دیاستولیك

فشار خون

دمای بدن بعد از تست

ضربان قلب

تعداد

شرایط آب و هوایي

)(mmHg

سیستولیك

)C
( ْ

Bit/min

نمونه

)(mmHg
نرمال

82583±3538

448575±42533

36533±2584

434574±44525

36

گرم و مرطوب

73557±43523

433524±45563

36533±2546

427586±22523

28

سطح معنيداری

25224

25224

25224

25244

-

نرمال

67/22 ±6/28

445/72 ±7/22

36/48 ±2/52

432/32 ±45/66

36

خیلي گرم و مرطوب

77/22 ±48/86

444/42 ±44/23

37/52 ±2/52

448/22 ±22/36

44

سطح معنيداری

2/244

2/225

2/223

2/246

-

گرم و مرطوب

72555±44547

423545±42524

38548±2526

434548±23527

28

خیلي گرم و مرطوب

78555±48522

444555±55

37542±2556

446573±43542

42

سطح معنيداری

25266

25244

25223

25288

-
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مدت زمان

اکسیژن مصرفي

حداکثر توان

حداکثر توان

ظرفیت کار
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جدول  :3مقايسه نتايج اندازهگيري شاخصها در نيروهاي نظامي در گروهاي سني مختلف
زمان فعالیت

اکسیژن مصرفي

حداکثر توان هوازی

حداکثر توان

ظرفیت کار فیزیکي

)(min

Lit/min

Ml/kg/min

جسماني

Kcal/min

3/73 ±4/56

2/43 ±2/23

32/43 ±2/26

تعداد

گروه

3/83 ±2/43

22

52-52

7/63 ±4/73

2/44 ±2/35

27/45 ±2/65

42/63 ±4/83

42/63 ±2/53

44

52-52

2/258

2/258

2/224

2/224

2/224

سطح معنيداری

مقایسه شاخ هاي مختلف (جدول  )2نشان داد که ضتربان رلتب در

این افراد رادر به انجام فعاليتهاي شغلی سبک در طول یتک شتيفت

دو شرایط آب و هوایی نرمال و خيلی گرم ،بته ترتيتب از  432/32بته

کاري میباشند و چنانچه این کارکنان در فعاليتهاي صنعتی سنگين

 )bit/min( 448/22رسيده است کته ایتن اختتالف از لحتاا آمتاري

و کارهاي نظامی به کارگرفته شوند ،بایستی زمان کار آنها به کمتر از

معنی دار است ( .)P-value =2/246همچنين فشار خون سيستتوليک

 7ساعت در روز تقليل یابد و یا اینکه فواصل مناسبی براي استتراحت

از  445/72به  444/42و فشار خون سيستوليک از  67/22به 77/22

ميان کارکنان در نظر گرفته شود زیرا ظرفيت کار جسمی آنها کمتتر

) (mmHgرسيده است و این اختالف{به ترتيب ()P-value =2/225

از انرژي مورد نياز براي فعاليتهاي سنگين استت .در مطالعتهاي کته

و ( })P-value =2/244از لحاا آماري معنیدار است .دماي بدن بعد

اوزیک و همکارانش بر روي حداکثر اکسيژن مصرفی  32مرد  47التی

 36/48Cبوده که در آب و هتواي
از انجام تست در آب و هواي نرمال ْ

 25ستتال انجتتام دادنتتد ميتتزان حتتداکثر اکستتيژن مصتترفی را 36/6

 37/52Cافتزایش یافتت و ایتن افتزایش از
خيلی گرم بعد از تست به ْ

ميلیليتر بر کيلوگرم بر دريقه به دست آوردند که این مقدار نسبت به

لحتتاا آمتتاري معنتتیدار استتت ( .)P- value=2/223ایتتن روابتتط

نتایج این مطالعه (گروه سنی  22التی 25ستال) کته ميتزان حتداکثر

معنیداري (جدول  )2همچنين بين شرایط آب هوایی نرمال و گترم و

مصرفی  32/37ميلیليتر بر کيلوگرم بر دريقه به دستت آمتد ،بيشتتر

همچنين بين شرایط گرم و خيلی گرم دیده میشود .نتایج حاصتل از

میباشد( .)26در مطالعتهاي کته نتانچوا و منکوستکی بتر روي ميتزان

مقایسه دو گتروه ستنی  22-25ستال و  25-32ستال نشتان داد کته

اکسيژن مصرفی گتروههتاي ستنی  47التی  25ستال نيتروي هتوایی

ظرفيت کار فيزیکی ،حداکثر توان جسمانی و حداکثر توان هتوازي در

بلغارستان انجام دادند ،ميزان اکسيژن مصرفی را  2/34ليتر بر دريقته

دو گروه سنی فو با ه تفتاوت دارد و ایتن تفتاوت از لحتاا آمتاري

به دست آوردند که در مقایسه با نتایج این پژوهش بيشتتر متیباشتد.

معنی دار است ( .)P-value=2/224همچنين مقایسه اکسيژن مصرفی

علت این امر را میتوان نو فعاليت فيزیکی و حرکات ورزشی ،عتادات

و مدت زمان فعاليت در دو گروه سنی 22-25سال و  25-32ستال از

کردن افراد بته کتار ختود ،تغذیته و ستایر عوامتل متثثر در ایتن امتر

لحاا آمتاري اختتالف معنتی داري را نشتان داد (.)P-value=2/258

دانستتت( .)28در مطالعتتهاي کتته مطلبتتی بتتر روي پرستتنل صتتنعت

نتایج نشان داد بين مشخصات ظاهري افراد از ربيل رد ،وزن ،شاخ

ماشينکاري وزارت دفا انجتام داد ميتزان ظرفيتت کتار جستمانی را

توده بدن و سطح بدن با  PWCرابطته معنتی داري مثبتت و ضتعيفی

 5/36کيلوکالري بر دريقته بته دستت آورد کته بيشتتر از نتتایج ایتن

وجود داشت.

پژوهش میباشد .علت این امر را میتوان به روش اجرایی نستبت داد.

بحث
ظرفيت کار جسمی در شرایط نرمال ،گترم و خيلتی گترم بته ترتيتب
 3/63 ،3/63و 3/44کيلوکالري بر دريقه به دستت آمتد مقایسته ایتن
اعداد با ميزان انرژي مورد نياز در مشاغل مختلف نشان متیدهتد کته

ایشان از روش نمودار آستراند و دوچرخه ارگومتر استتفاده نمتود کته
درت نمودار نسبت به روش نوار متحرس ک میباشد و فعاليت فرد در
نوار متحرس به حالت طبيعی نزدیکتر است و عدد به دستت آمتده از
اعتبار بيشتري برخوردار است .همچنين در این پژوهش شرایط جتوي
کنترل شده است که میتواند در نتایج پژوهش تمثير داشته باشد(.)27
مجله ارگونومی ،دوره  ،3شماره  ،4زمستان 4334

Downloaded from journal.iehfs.ir at 5:11 +0330 on Thursday January 24th 2019

Kcal/min
42/37 ±4/44

12

فيروز ولی پور و همکاران

فيزیکی ،حداکثر توان جسمانی ،حداکثر توان هوازي ،اکسيژن مصرفی

گرم -مرطوب ،نرمال و خيلی گرم-مرطوب میباشد .علتت بتاال بتودن

و مدت زمان فعاليت کارکنان نسبت به هواي نرمال تغييري نمیکنتد

توان هوازي در شرایط گرم  -مرطوب این است که در این شرایط اکثر

ولی در شرایط آب هوایی خيلی گرم تمامی این شاخ ها نستبت بته

افراد شرکت کننده در تست احستاس رضتایت از رطوبتت موجتود در

آب هواي نرمال کاهش مییابد .در شرایط خيلی گرم ميتزان ظرفيتت

محيط داشتند و بر راحتتر بودن تنفس در این شرایط تمکيد داشتند.

کار فيزیکی  7درصد نسبت به شرایط آب و هوایی نرمال کاهش یافته

اگرچه ميزان حداکثر توان جسمانی افراد در شترایط نرمتال و گترم -

است علت این امر را میتوان به دليل عدم توانایی انسان جهتت انجتام

مرطوب تفاوتی نداشت ولی به دليل باال رفتن معنتیدار ضتربان رلتب،

فعاليت در آب و هواي خيلی گرم و مرطوب دانست .در مطالعهاي کته

مصرف اکسيژن و افزایش دماي داخلتی بتدن در محتيطهتاي گترم -

آرنگریمسون و همکارانش بر روي حداکثر اکسيژن هوازي افراد تحتت

مرطوب ميزان فعاليت افراد کاهش مییابد و خستتگی زودتتر در ایتن

گرما انجام داد به این نتيجه رسيد که افزایش دما باعث کاهش ميتزان

افراد مشاهده میشود.

حداکثر اکسيژن هوازي افراد میشتود ( .)23در مطالعتهاي کته نبتو و
همکارانش انجام دادند به این نتيجته رستيدن کته دمتاي بتاال باعتث

نتیجهگیری

کاهش حداکثر اکسيژن هوازي افراد میشتود( )32کته بتا نتتایج ایتن

مقایسه ظرفيت کار جسمی جامعه مورد مطالعه بتا مقتادیر استتاندارد

مطالعه همخوانی دارد .در مطالعهاي که پيچا و همکاران ظرفيتت کتار

بينالمللی کار نشان داد که افراد رادر بته انجتام فعاليتتهتاي شتغلی

فيزیکی را در  25مرد که با گرما تطابق یافته بودند ،بررسی کردند بته

سبک در طول یک شيفت کاري میباشند و چنانچته ایتن پرستنل در

این نتيجه رسيدند که ظرفيت کار فيزیکی در گروه مشاهده نسبت بته

فعاليتهاي صنعتی سنگين و کارهاي نظتامی بته کتار گرفتته شتوند،

کنترل افزایش یافت( )34ولی در این پتژوهش بته علتت عتدم تطتابق
افراد در محيط خيلی گرم و مرطوب ظرفيت کتار جستمانی  7درصتد
نسبت به حالت نرمال کاهش یافت .در مطالعتهاي کته مينکستتيک و

بایستی زمان کار آنها به کمتر از  7ستاعت در روز تقليتل یابتد و یتا
اینکه فواصل مناسبی براي استراحت ميان کتار در نظتر گرفتته شتود.
زیرا ظرفيت کار جستمی در آنهتا کمتتر از انترژي متورد نيتاز بتراي

همکارانش انجام دادند ،حداکثر توان هوازي و اکستيژن مصترفی را در

فعاليت هاي سنگين از جملته در شترایط آب و هتوایی خيلتی گترم -

پرسنل  47-25سال نيروي هوایی بلغارستان به ترتيب ml/kg/min

مرطوب هست .همچنين نتایج حاصل از این پژوهش نشتان متی دهتد

 46/45و  2/34l/minبه دست آوردند کته از نتتایج ایتن پتژوهش در

که ارتبا معنیدار آماري بين جثۀ اشخا

و توان و استتقامت آنهتا

گروه سنی  22-25سال بيشتر است (جدول  )3که علتت ایتن امتر را

وجود ندارد؛ بنابراین جثه افراد معيار مناسبی جهت انتخاب فرد بتراي

می توان به عواملی از ربيل روش تست ،شترایط آب و هتوایی ،تغذیته،
ورزش و تغييرات نژادي نسبت داد( .)23در مطالعهاي که توستط زائتو
( )Zhaoو همکارانش صورت گرفت ،نشان داد که شترایط آب هتوایی
گرم-خشگ و گرم -مرطوب مقدار حداکثر مصرف اکستيژن را نستبت
به شرایط نرمال کاهش میدهتد ،امتا بتا تغييتر ميتزان رطوبتت هتوا،
تغييري در مقدار مصرف اکسيژن مشاهده نمیشود(.)32
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کارهاي سنگين در مدت زمان طوالنی نخواهد بود .افراد درشت هيکل
گرچه ممکن است در مدت زمان کوتاه ،رادر به اعمال نيروي بيشتري
باشند ولی این موضتو دليتل بتر زیتاد بتودن ظرفيتت کتار جستمی
استقامت شخ

نمیباشد.
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نتایج این پژوهش نشان داد که در شرایط آب هوایی گرم ،ظرفيت کار

بيشترین توان هوازي به ترتيب در شرایط آب هوایی مربو به شرایط
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Abstract
Introduction: Understanding the physical capacity of people in different weather conditions can facilitate
the assignment of right jobs to right individuals. People’s physical work capacity can change in response to
weather conditions. Since military forces are usually obliged to work under different weather conditions, this
study aimed to assess these individuals’ physical work capacity in desired, warm-humid, and very warmhumid weather conditions.
Materials and Methods: This cross-sectional study enrolled 36 military men (age: 20-29 years). Astrand
treadmill tests were used to measure the participants’ physical work capacity, maximum aerobic capacity,
and maximum oxygen uptake were measured under three weather conditions (desired, warm-humid, and very
warm-humid).
Results: The mean physical work capacity of the participants in desired, warm-humid, and very warm-humid
weather conditions was 3.69 ± 0.52, 3.69 ± 0.55, and 3.41 ± 0.50 Kcal/min, respectively. The participants’
maximum physical capacity under the mentioned conditions was 10.87 ± 1.54, 10.84 ± 1.63, and 10.02 ±
10.48 Kcal/min, respectively. Maximum aerobic capacity of the subjects was 29.52 ± 2.52, 29.76 ± 2.65, and
28.14 ± 2.76 ml/kg/min, respectively.
Conclusion: According to our findings, people have similar physical work capacity under desired and warmhumid weather conditions. However, physical work capacity reduced in very warm-humid weather.
Moreover, the participants were allowed to perform light-moderate work during a work shift.
Key Words: Weather condition, Physical work capacity, Maximum aerobic capacity, Maximum physical
capacity

1. Assistant Professor, Department of Occupational Health Engineering, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran,
Iran.
2. M.Sc Student, Department of Occupational Health, School of Medicine,Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3.*(Corresponding Author) Assistant Professor, Health Research Center & Department of Occupational Health, School of
Health, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran. E-mail ghpourtaghi@yahoo.com
Journal of Ergonomics, Vol. 3, No. 4, Winter 2016

