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مقدمه

جسمانی کارکنان از دیدگاه اقتصادی برای ارزیابی صحیح توانایی 

افزایش بهره وری  یهاکارفرمایان اهمیت زیادی داشته و یکی از راه

. از طرف دیگر اگر باشدیها و صنایع ممنابع انسانی در سازمان

لی شغ یهایازمندیتوانایی جسمانی و روانی کارکنان متناسب با ن

نقص در ایمنی  نباشد باعث به وجود آمدن مسائل بهداشتی،

مرتبط با ترک شغل  یهانهیکارگران و کاهش تولید و افزایش هز

فعالیت آتش نشانی شامل طیف وسیعی از  [1]خواهد شد 

وده ب امداد و نجاتو اطفاء حریق از قبیل مرتبط با کار  یهاتیفعال

آتش نشانان  [2] شودیمختلفی انجام م یهاکه با فرکانس و شدت

ها درمناطق در بخش اطفاء حریق به خاموش کردن انواع آتش

در بخش عملیات امداد و نجات، افرادی که در  و مختلف پرداخته

چاه یا معدن سقوط کرده، در آسانسور یا ارتفاعات گیر کرده، دچار 

 .دهندیرا نجات م …مسمومیت و خفگی شده، زیر آوار مانده و 

در واقع آتش نشانی جزءخطرناک ترین و طاقت فرساترین مشاغلی 

پر زحمت مانند حمل  یهاتیاست که در آن افراد برای انجام فعال

 یهاطیتجهیزات به طبقه فوقانی ساختمان، فعالیت کردن در مح

 :Contained -SelfSCBA) دودآلود با دستگاه حفاظت تنفسی

Breathing Apparatus) کار حجیم و نجات  یهاو لباس

و با خطرات  [4, 3]انرژی زیادی مصرف کنند  .نیاز دارند هایقربان

گرمایی و صدمات فیزیکی ناشی از ضربه  یهای از جمله تنشدمتعد

روانی روبه  یهاقلبی عروقی و استرس یهایماریو شوک به بدن، ب

 NFPA: National Fire) سازمان .[5]رو هستند 

Protection ) درصد از مرگ  2/43گزارش داد که  2002، در سال

-2004سال ) 10و میر های مرتبط با فعالیت آتش نشانی در طول 

ناگهانی قلبی بوده و بر اساس گزارش  ( مربوط به حمله1995

 :National Institute for NIOSH) سازمان

 نشانانآتش در تردمیل آزمون از استفاده با آن با مرتبط عوامل و هوازی ظرفیت حداکثر بررسی

 زاهدان شهر
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 چکیده
  تزحم پر هایفعالیت انجام برای بایستی نشانان آتش آن در که است مشاغلی ترین جزءخطرناک نشانی آتش :مقدمه

  حداکثر تعیین هدف با پژوهش این. باشند برخوردار باالیی هوازی ظرفیت و انرژی از حریق، اطفای و نجات و امداد مانند

 .است شده انجام زاهدان شهر نشانانآتش در تردمیل آزمون از استفاده با آن با مرتبط عوامل و هوازی ظرفیت

  بررسی مورد تصادفی طور به زاهدان نشانان آتش از نفر 40 تحلیلی، – توصیفی مقطعی نوع از مطالعه این در: کار روش

  همبستگی ضریب آزمونهای از و هوازی ظرفیت تعیین جهت تردمیل آزمون و شغلی رضایت پرسشنامه از. گرفتند قرار

 .گردید استفاده هاداده تحلیل برای والیس -کروسکال و ویتنی -من اسپیرمن،

.  آمد دست به ml/kg/min 14/02 ±  38/08 بررسی مورد نشانانآتش در مصرفی اکسیژن حداکثر میانگین ها:یافته

  حداکثر ،(= r، 014/0P=  -386/0) کاری سابقه بین اما نداشت وجود معناداری ارتباط هوازی ظرفیت حداکثر با سن بین

 ،r=  -322/0) شغلی رضایت و( < r، 001/0P=  -623/0) بدن توده شاخص ،(< r، 001/0P=  -846/0) قلب ضربان

043/0P = )آمد دست به معکوس دارمعنا ارتباط مصرفی اکسیژن میزان با. 

  بوده، باالتر دیگر شغلی هایگروه از بسیاری در شده گزارش مقادیر از نشانان آتش هوازی ظرفیت حداکثر نتیجه گیری:
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 .گرددمی توصیه باالتر جسمانی آمادگی با افرادی استخدام و ورزشی منظم برنامه با هوازی توان
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 و همکاران آبادی حبیب هاشمی                 آن با مرتبط عوامل و هوازی ظرفیت حداکثر برآورد                                      

Occupational Safety and Health) فعالیت آتش نشانی ،

 ها در حینتنش زایی است که نیاز دارد آتش نشان یهاتیجزء فعال

قلب برای یک دوره طوالنی کار  انجام کار نزدیک به حداکثر ضربان

ش آتمربوط به  یهاتیمورلی جولیا، فعال . بر اساس مطالعه[3]ندکن

 هاینشانی از قبیل جلوگیری از گسترش آتش و عملیات نجات قربان

 در .[4]شودیمنجر به ییماری های قلبی عروقی و هیپرترمی م

 ظرفیت آن متعاقب و عضالنی قدرت ایسکمیک قلبی بیماران

اساس مطالعات و بر  ابدییعملکردی یا حداکثر اکسیژن، کاهش م

انجام شده، تعیین ظرفیت هوازی قویترین پیشگویی کننده 

. از جمله عوامل مؤثر [6] دیآیبیماریهای قلبی و عروقی به حساب م

از قبیل سن، شاخص  ییبه فاکتورها توانیبر روی ظرفیت هوازی م

توده بدن ،سیگار کشیدن، عادت به ورزش کردن، رضایت شغلی، و 

. نتایج مطالعات گذشته حاکی [1]حداکثر ضربان قلب اشاره نمود 

بت نس ترشیب %90از آن است که افرادی با ظرفیت هوازی پایین، 

به کسانی که از ظرفیت باالتری برخوردارند به حمالت قلبی مبتال 

گزارش دادند که  2002هستند. هولمر و همکاران در سال 

آتش نشانان مانند راه رفتن یا دویدن روی سطح زمین،  یهاتیفعال

ها به صورت پرشی از سه پله و پایین آمدن به صورت باال رفتن از پله

 ml/kg /min9/33 یافتیمیزان اکسیژن در پرشی از چهار پله به

میزان اکسیژن دریافتی مربوط به باال  نیترشیاست که ب ازمندین

 موسسه .[2]بوده است ml/kg/min 8/43ها و برابر رفتن از پله

(FSJLMW/FI: Fire Service Joint Labor 

Management Wellness/Fitness Initiative)  حداقل

( را برای رسیدن به مقدار کافی max2Voمیزان ظرفیت هوازی )

توصیه نموده است  ml/kg /min42از سطح توان هوازی، برابر 

. همچنین انجمن بین المللی مأموران آتش نشانی، مقدار [6]

 ml/kg /min42 ظرفیت هوازی مورد نیاز برای آتش نشانان را

. مطالعاتی که در تهران و همدان در خصوص [8]توصیه نموده است

نتایج  [10-8]ارزیابی ظرفیت هوازی آتش نشان انجام شده است 

متفاوتی در خصوص مقدار ظرفیت هوازی آتش نشانان ارائه 

 تنفسی در میان -قلبی یهایماریاند که با توجه به اهمیت بنموده

م ها، انجاکارکنان آتش نشانی و تأثیر آن روی عملکرد آتش نشان

 یاه. روشرسدیمتحقیقات بیشتری در این زمینه ضروری به نظر 

مختلفی جهت تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی و ظرفیت هوازی 

آنها عبارتند از تست پله، دوچرخه ارگومتر  نیترجیوجود دارندکه را

و تست تردمیل، اما توجه به اینکه تعیین ظرفیت هوازی با استفاده 

 ریاز روشهای دوچرخه ارگومتر و تست پله دارای معایبی از قبیل تأث

فرکانس رکاب زدن،  ریبر ظرفیت هوازی در تست پله و تأث وزن

کاهش انگیزه فرد مورد آزمایش و اعمال فشار زیاد بر روی زانو و 

و از طرفی تست تردمیل  باشندیرانها در روش دوچرخه ارگومتر م

مقادیر باالتری از ظرفیت هوازی را سنجیده، نیاز به آموزش خاصی 

نشانان ایرانی و در بررسی ظرفیت هوازی آتش [11]نداشته

در این مطالعه آزمون تردمیل ، گرفته استکمترمورد استفاده قرار 

حداکثر ضربان قلب معیاری %85انتخاب گردیده است در این روش، 

. از آنجا که عالوه بر پارامترهای [12] باشدیبرای پایان دادن تست م

جسمی، پارامترهای ذهنی از قبیل رضایت شغلی با ظرفیت هوازی 

 و تاکنون در آتش نشانان ایرانی [13] باشدینشانان مرتبط مآتش

این مطالعه با هدف تعیین  بطور دقیق سنجیده نشده است، لذا

و عوامل مرتبط با آن با استفاده از آزمون ظرفیت ظرفیت هوازی 

انجام گرفته  1394در سال نشانان شهر زاهدان تردمیل در آتش

 است.

 روش کار

بر روی  1394تحلیلی دردی ماه سال  -این مطالعه مقطعی توصیفی

نفر از کادر عملیاتی آتشنشانی شهر زاهدان که بطور تصادفی  40تعداد 

درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  20انتخاب شدند در شرایط دمایی 

حجم نمونه بر اساس مطالعه تیرنی و همکاران درصد انجام گردید.  19

=n بطهو با استفاده از را
𝑧2𝑠2

𝑑2
نفر  40 برابر %95در سطح اطمینان  

الزم با سازمان آتش  یهایپس از انجام هماهنگ .[14] به دست آمد

 و هنشانی ابتدا اهداف مطالعه برای شرکت کنندگان شرح داده شد

به  مربوط یهاسپس پرسشنامه ؛شد رضایت نامه کتبی از آنان دریافت

سابقه پزشکی، آمادگی برای شروع فعالیت بدنی و اطالعات دموگرافیک 

چنان چه هر یک از افراد مشکل خاصی از قبیل  ها توزیع گردید.بین آن

تی مشکالت اسکلسابقه مصرف دخانیات، ، ریوی -عروقی-بیماری قلبی

 40داشتند از مطالعه حذف گردیدند. در نهایت  مصرف دارو و عضالنی

آتشنشان انتخاب گردیده و پس از هماهنگی با دانشکده بهداشت 

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، افراد به باشگاه ورزشی دانشگاه مراجعه 

دموگرافیک مانند، سن، سابقه کار، شغل یا وظیفه  یهایژگینموده و و

محوله، وضعیت تأهل، شغل دوم و فعالیت ورزشی با استفاده از 

گردید. متغیرهای قد، وزن، شاخص توده بدن و  پرسشنامه جمع آوری

تعداد ضربان نبض توسط محققین  اندازه گیری و ثبت گردید. برای 

 JDI: Job) سنجش میزان رضایت شغلی از پرسشنامه رضایت شغلی

Descriptive Index)  .روایی صوری و محتوی این استفاده شد

فاده از آزمون آلفا و پایایی آن با است %24و  %82پرسشنامه به ترتیب 

. حداکثر اکسیژن مصرفی توسط [15]به دست آمده است %85کرونباخ 

زیربیشینه  یهاروش طیاری یکی از روشروش طیاری برآورد گردید. 

. استفاده از این شودیاست که در آن از دستگاه تردمیل استفاده م

ندارد ، به تجهیزات آزمایشگاهی  یادهیچینیاز به آموزش پآزمون 

ترل با آن کن توانینیاز ندارد، ارزان است و ضربان قلب را م یاشرفتهیپ

کرد و استفاده از آن برای افرادی که ریسک باالیی از عوارض قلبی دارند 

این مطالعه توسط کمیته اخالق دانشگاه  .[16]خطرات کمتری دارد 

قرار گرفته است. برای انجام  دییعلوم پزشکی زاهدان مورد بررسی و تأ

میانگین و انحراف معیار و درصد برای  یهاآنالیز آماری از شاخص

ی ویتن -ها و از آزمونهای ضریب همبستگی اسپیرمن، منتوصیف داده

برای ها استفاده شده است. والیس برای تحلیل داده -و کروسکال
استفاده شده  16نسخه  SPSSها از نرم افزار توصیف و تحلیل داده

 است.

 روش انجام آزمایش

بر ساعت  لومتریک 2-10گاه تردمیل با سرعت ابتدا فرد بر روی دست

دقیقه حرکت نموده  8ه مدت کیلومتر برساعت است( ب 8)ایده آل آن 

 شدیتعداد ضربان قلب در دقیقه ثابت م ،ال از دقیقه پنجم به بعدو معمو

 برحسب vسرعت خطی تسمه نقاله  ،kgرد بر حسب که با داشتن وزن ف

m/s و حداکثر ضربان قلب (MHR: Maximum Heart Rate) 

 هاشمی و همکاران
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 0317 بهار ،0 شماره ،01 دوره                علوم پزشکی خراسان شمالی  مجله

( با استفاده از فرمول max)2Voتوان هوازی فرد  beat/minبر حسب 

 .[12]زیر تعیین گردید 

𝑣𝑜2𝑚𝑎𝑥 =
0.263(𝐵𝑤+10)𝑣+13.5

MHR+G−72
  

G  = و برای زنان صفر  10فاکتور جنسیت بوده و مقدار آن برای مردان

 است.

 AGسال سن دارند فاکتور تصحیح سن  30برای افرادی که بیش از 

تا مقدار  ضرب می شود Vo2maxاز فرمول زیر به دست آمده ودر 

 .[14] هوازی به دست آیدتصحیح شده توان 

𝐴𝐺 = 1.12 − 0.0073(𝐴𝐺𝐸). 

با استفاده از فرمول زیر حداکثر ظرفیت انجام  Vo2maxپس از برآورد 

 PWCmax: Maximum Physical Work) کار فیزیکی

Capacity ) بر حسبKcal/min سپس از طریق آن ظرفیت انجام  و

 ( محاسبه گردید.PWC) کار فیزیکی

 5  ×max2Vo  =PWCmax  وبا استفاده از فرمول زیر ظرفیت انجام

 .گرددیکار فیزیکی محاسبه م

 PWCmax × 33%  =PWC 

 هاافتهی

( 82/30 ± 22/5) افراد مورد بررسی مرد و میانگین سنی آنها تمامی

شاخص توده بدنی در نمونه مورد ( سال بود. 25-42) یدر محدوده سن

هیچ کدام از افراد نمونه حاضر سابقه و بوده  35/23±  54/3مطالعه 

، میانگین حداکثر 1جدول بر اساس نتایج  استعمال دخانیات نداشتند.

 l/min 80/0± 26/2ظرفیت هوازی در آتش نشانان شهر زاهدان برابر 

بوده، حداکثر ظرفیت کار فیزیکی  ml/kg/min 02/14± 02/38و 

 kcal/min و ظرفیت کار فیزیکی kcal/min 98/3± 80/13برابر 

 به دست آمد. 55/4 31/1±

میانگین و انحراف معیار حداکثر ظرفیت هوازی را برحسب  2جدول 

 با توجه به نتایج، .دهدیسن، سابقه کار، وضعیت تأهل و شغل نشان م

( در گروههای سنی ml/kg/minمیانگین حداکثر ظرفیت هوازی )

مختلف و همچنین در شغلهای متفاوت با یکدیگر اختالف معنی داری 

نداشت. اما بین سابقه کار، وضعیت تأهل و حداکثر ظرفیت هوازی 

ارتباط وجود داشت و بیشترین ظرفیت هوازی مربوط به افراد مجرد 

±  42/14سال ) 5( و در افراد با سابقه کار کمتر از 49/ ±62 92/16)

 ( بود.28/40

ضرایب همبستگی اسپیرمن را بین هر کدام از عوامل سن،  3جدول 

ت رضای یهاطهیشاخص توده بدن، حداکثر ضربان قلب، سابقه کار، و ح

 .دهدیشغلی با ظرفیت هوازی را نشان م

 

 

 

 ظرفیت هوازی، ظرفیت کار فیزیکی حداکثر و ظرفیت کار فیزیکی در افراد مورد مطالعهمیانگین، انحراف معیار و دامنه تغییرات : 0جدول 

 میانگین ±انحراف معیار  دامنه تغییرات متغیر
 vo2max (lit/min) 20/4-54/1 8/0 ± 26/2ظرفیت هوازی 

 vo2max (ml/kg/min) 05/29-14/18 02/14 ± 08/38ظرفیت هوازی 

 52/23-21/2 98/3 ±80/13 (pwcmax()kcal/minحداکثر ظرفیت کار فیزیکی )

 26/2-54/2 31/1 ± 55/4 (pwc()kcal/min)ظرفیت کارفیزیکی 

 

 

 

 

 دموگرافیک حسب عوامل ( برVo2max)میانگین و انحراف معیار حداکثر ظرفیت هوازی : 2جدول 

 Vo2max (ml/kg/min) P-value میانگین ± انحراف معیار تعداد )درصد( متغیر
 *59/0   گروه سنی

35-25 32(80) 95/13  ±65/38  

35< 8(20) 99/14  ±29/35  

 *024/0   سابقه کار

5≥ 31(5/22) 42/14  ±28/40  

5< 9(5/22) 23/2  ±22/28  

 *011/0   وضعیت تأهل

  21/34±  25/11 (5/22)31 متأهل

  49/ 62± 92/16 (5/22)9 مجرد

 **951/0   شغل

  26/38±  06/15 (5/52)23 حریقعملیات اطفای 

  58/35±  88/9 (5/22)11 امداد و نجات
  04/40±  85/12 (15)6 هردو مورد

 Mann-Whitney *: آزمون

 Kruskal-Wallis: آزمون **
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 و همکاران آبادی حبیب هاشمی                 آن با مرتبط عوامل و هوازی ظرفیت حداکثر برآورد                                      

 

 ( و عوامل مرتبط با آنVo2maxضرایب همبستگی بین ظرفیت هوازی ): 3جدول 

 Pvalue ضریب همبستگی اسپیرمن متغیرها
 135/0 -240/0 سن

 001/0 -623/0 شاخص توده بدن

 001/0 -846/0 حداکثر ضربان قلب

 014/0 -386/0 سابقه کار

 043/0 -322/0 حیطه شغل در رضایت شغلی

 018/0 -323/0 در رضایت شغلی حیطه مسؤولیت مستقیم

 004/0 -442/0 حیطه همکاری در رضایت شغلی

 052/0 -310/0 حیطه ارتقا در رضایت شغلی

 134/0 -241/0 حیطه حقوق و مزایا در رضایت شغلی

 531/0 -102/0 حیطه شرایط کار در محیط فعلی در رضایت شغلی

 

 درصد افرادی با ظرفیت هوازی برابر یا بیشتر از مقادیر پیشنهاد شده در مطالعات گذشته در متغیرهای مورد بررسی: 4جدول 

 42 تر یا مساویبزرگ 31 تر یا مساویبزرگ 1/33تر یا مساوی بزرگ متغیر
    گروه سنی )سال(

33-23 1/58% 6/40% 3/31% 

 %5/12 %5/12 %5/62 33از  بیشتر

    سابقه کار )سال(

 %5/35 %2/45 %2/66 3تر یا مساوی کوچک

 0 0 %3/33 3از  بیشتر

    وضعیت تأهل

 %2/66 %2/66 %9/88 مجرد

 %1/16 %8/25 %50 متأهل

    شغل

 %4/30 %8/34 %9/60 عملیات اطفای حریق

 %2/18 %3/22 %60 امداد و نجات

 %3/33 %50 %50 هردو مورد

 

ا ام نداشتبین سن با حداکثر ظرفیت هوازی ارتباط معنا داری وجود 

، حداکثر ضربان قلب (r ،014/0  =P=  -386/0) بین سابقه کاری

(846/0-  =r ،001/0 > P) 623/0)، شاخص توده-  =r ،001/0 > 

P)رضایت شغلی ، (322/0-  =r ،043/0  =P ) و میزان اکسیژن مصرفی

رضایت شغلی،  یهاطهیدار معکوس وجود دارد. در بین حباط معناارت

شغل و مسئولیت مستقیم با ظرفیت هوازی ارتباط معنادار معکوس 

داری با ظرفیت هوازی نداشتند. بین تباط معناار هاطهیداشته و سایر ح

 نمره کل رضایت و ظرفیت هوازی ارتباط معنادار معکوس وجود داشت

(328/0-  =r ،016/0  =P).  درصد افراد دارای ظرفیت 4جدول در ،

هوازی بیشتر یا مساوی با مقادیر اشاره شده در مطالعات گذشته 

بر حسب  [18, 8, 2]میلی لیتر بر کیلوگرم بر دقیقه(  42و  9/33،39)

گروه سنی، سابقه کار، وضعیت تأهل و شغل ارائه شده است. بیش از 

سال و همچنین افراد  35و باالی  25-30سنی  یهاافراد در گروه 50%

سال، دارای ظرفیت هوازی باالتر از  5با سابقه کمتر یا مساوی 

ml/kg/min 9/33  گرم بر  یلیم 42و  39بوده و در مقایسه با مقادیر

 %50سنی و سابقه کاری، بیش از  یهادر همه گروه م بر دقیقه،کیلوگر

افراد مجرد، دارای  %60افراد، ظرفیت هوازی کمتری داشتند. بیش از 

افراد  %50 ،حداکثر ظرفیت هوازی باالتر ازمقادیرمطالعات گذشته بوده

میلی  9/33متأهل داری حداکثر ظرفیت هوازی مساوی یا بیشتر از 

درصد افراد در شغلهای  50بر دقیقه بوده و بیش از  لیتر بر کیلوگرم

و یا هر دو شغل، داری ظرفیت  ملیات اطفای حریق، امداد و نجاتع

لیتر بر گیلوگرم بوده و نسبت به  یلیم 9/33حداکثر هوازی باالتر از 

میلی لیتر بر کیلوگرم بر دقیقه غالب افراد ظرفیت  42و  39مقادیر 

 داشتند. یهوازی کمتر

 بحث

با توجه به نتایج به دست آمده میانگین حداکثر میزان اکسیژن مصرفی 

( میلی لیتر بر کیلوگرم 08/38±019/14نشانان مطالعه حاضر )در آتش

که این مقدار از استاندارد توصیه شده توسط انجمن  باشدیبر دقیقه م

. [8]( کمتر استml/kg/min 42بین المللی مأموران آتش نشانی )

 ی الزم برایمطالعات گذشته به مقادیر متفاوتی از حداقل ظرفیت هواز

مقدار ظرفیت  [18, 2]اند انجام فعالیتهای آتش نشانی اشاره داشته

آمده در مطالعه حاضر، جهت  انجام فعالیتهایی آتش هوازی به دست 

نشانی مانند باال و پایین رفتن از پله و راه رفتن و دویدن روی سطح 

اما باید توجه داشت که  [2]( مناسب است ml/kg/min 9/33)زمین 

بر اساس مطالعه ولی پور و همکاران ، در شرایط جوی خیلی گرم نسبت 
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. از طرفی بر [19]به شرایط معمولی ظرفیت هوازی کمتر خواهد شد 

ظرفیت هوازی  [20]توسط نجفی و همکاران،  یااساس مطالعه

نشانان با پوششی از لباس محافظتی به طور معنی داری کاهش شتآ

. همچنین ظرفیت هوازی به دست آمده در مطالعه حاضر، نسبت ابدییم

( ml/kg/min 39به مقدار پیشنهادی در مطالعه فالی و همکاران)

بر  یادر مطالعه 2010. تیرنی و همکاران در سال[18]است ترنییپا

حداکثر میزان اکسیژن مصرفی  آتش نشان از ایاالت متحده، 54روی 

به دست  ml/kg/min31/6  ±1/46 را با استفاده از آزمون تردمیل 

. در مطالعه دیگری [14]آوردندکه از نتیجه مطالعه حاضر باالتر است 

روی آتش نشانان برزیل انجام گرفت  2001که توسط گونکالوس در سال

-24متوسط حداکثر میزان اکسیژن مصرفی  در دو گروه  با رنج سنی

±  3/5سال برابر با  30-34و در گروه سنی  4/48±  5/6سال برابر 20

میلی لیتر  9/41± 6/2سال برابر با 40-44سنی  یهاو در گروه 2/42

اکثر میزان اکسیژن که از حد [21]بر کیلوگرم بر دقیقه به دست آمد 

سنی باالتر است. این  یهاآتش نشانان مطالعه حاضر در تمام رده

ها در ظرفیت هوازی آتش نشانان ایرانی با آتش نشانان خارجی تفاوت

ناشی از قوانین متفاوت این کشورها در استخدام افراد و  تواندیم

باشد و نژادی افراد  یهااستخدام و همچنین تفاوت بل ازق یهاآزمون

ظرفیت هوازی به دست آمده در مطالعه حاضر در مقایسه با ظرفیت 

در  [8]در آتش نشانان شهر همدان  ml/kg/min 4/42هوازی برابر 

کمتر است اما مقادیر ظرفیت هوازی به دست آمده در این  2016سال 

مطالعه نسبت به مطالعه انجام شده بر روی آتش نشانان تهرانی در سال 

دلیل  .سال اندکی باالتر است 42تا  25ر محدوده سنی د [9] 2015

ناشی از تفاوتهای فردی مانند جثه، آمادگی  تواندیها ماین تفاوت

وجود برنامه ورزشی منظم در سازمان و نوع آزمون تعیین   جسمانی،

ازی افراد مورد بررسی باشد. نتایج این مطالعه نشان داد که ظرفیت هو

سن کارگران وجود ندارد. نتایج  و max2Voارتباط معناداری بین 

در کارگران  2011مطالعه حاضر با مطالعه چوبینه و همکاران در سال 

 1994و همچنین مطالعه چاترجی و همکاران در سال [22]صنعتی

مطابقت دارد. در  20-39و  20-29در دو گروه سنی  [23]درهند 

 150برروی  که 1991وسط ساپ و همکاران در سالکه ت یامطالعه

مختلف انجام گرفت مشخص شد که  گروه سنی 5نشان با آتش

max 2Vo باالتر از افراد  ترسنی جوان یهاداری در گروهبه طور معنا

که توسط کلیبم در سال  یا. همچنین در مطالعه[24] باشدیمسن م

م گرفت مشخص گردید که حداکثر نشانان انجابر روی آتش 1980

. در توجیه عدم یافتن  [25]ابدییظرفیت هوازی با افزایش سن کاهش م

که  گفت توانیارتباط معنا دار بین سن و حداکثر اکسیژن مصرفی م

و بدین  سال( 42افراد مورد مطالعه جوان بوده )باالترین سن برابر با 

از گستره وسیع سنی برخوردار نبودند و همانند مطالعه ترتیب افراد 

رابطه حداکثر اکسیژن مصرفی را با  توانینم [9]فیروزه و همکاران 

دن شاخص توده ب بر اساس نتایج این مطالعه، افزایش سن بررسی نمود.

چوبینه و  که درحالید ارهوازی ارتباط معنی دار معکوس دبا ظرفیت 

به این نتیجه رسیدند که  [1]ن آبادی و همکارانو حسی [22]همکاران

ه اما مشاب ؛بدیاده بدن، ظرفیت هوازی افزایش میشاخص توبا افزایش 

ان، بر روی آتش نشان یابابایی و همکاران در مطالعه پژوهشبا نتایج این 

نتیجه گرفتند که با افزایش وزن و شاخص توده بدن حداکثر اکسیژن 

و بیان نمودند که با افزایش وزن و چاقی  به  ابدییمصرفی کاهش م

چربی بیشتر اطراف قلب، ظرفیت قلبی کاهش یافته،  دلیل وجود بافت

ها کم شده و ظرفیت رسانی و در نهایت تأمین اکسیژن به بافتخون

 .[8]ابدییهوازی کاهش م

در مطالعه حاضر بین حداکثر میزان اکسیژن مصرفی و حداکثر ضربان 

قلب ارتباط معنادار معکوس وجود دارد به طوری که با افزایش ضربان 

ش ظرفیت ریوی، در واقع با افزای ؛ابدییقلب، ظرفیت هوازی کاهش م

 ابدییضربان قلبشان افزایش م ترعیافراد با آمادگی جسمانی پایین، سر

در حالی که بالعکس، در افراد با آمادگی جسمانی باال، ضربان قلب، 

. نتیجه این مطالعه با مطالعه انجام شده توسط میر [26]است دارتریپا

از دیگر نتایج این مطالعه  [12]مطابقت دارد   2004و همکاران در سال

وجود ارتباط معکوس بین سابقه کاری و حداکثر میزان اکسیژن مصرفی 

. با توجه [9]که با نتایج مطالعه فیروزه و همکاران مطابقت دارد باشدیم

گفت عوامل دیگری مانند  توانیبه عدم ارتباط سن و ظرفیت هوازی م

مواجهه آتش نشانان با عوامل زیان آور شیمیایی و خطرات بهداشتی 

ت هوازی و سابقه کار نقش داشتند ناشی از کار، در ارتباط معکوس ظرفی

که در این مطالعه اندازه گیری نشده است. در تأیید این موضوع 

بر روی کارگران مرد یک صنعت  یادانشمندی و همکاران در مطالعه

در شیراز به این نتیجه رسیدند که با افزایش سابقه کار سالمت عمومی 

. در مطالعه حاضر، بین حداکثر میزان [22] گرددیکارگران تضعیف م

داری وجود دارد بدین اکسیژن مصرفی با وضعیت تأهل ارتباط معنا

حداکثر میزان اکسیژن مصرفی در افراد مجرد با میانگین ترتیب که 

(ml/kg/min92/16  ±62/49 از میانگین حداکثر میزان اکسیژن )

( ml/kg/min92/16  ±21/34مصرفی در افراد متأهل با میانگین )

ه به دلیل سابقه کار کمتر و یا شاخص تود تواندیاین ارتباط م .باالتر بود

رد نسبت به افراد متأهل در این مطالعه باشد. بدنی کمتر در  افراد مج

نشانان شهر تهران افراد مجرد ظرفیت هوازی بر روی آتش یادر مطالعه

. در [9]اندکی باالتر از افراد متأهل بوده و لی این ارتباط معنی دار نبود

مطالعه حاضر بین رضایت شغلی و حداکثر میزان اکسیژن مصرفی 

ارتباط معنادار معکوس وجود دارد به عبارت دیگر با افزایش رضایت 

شغلی، ظرفیت هوازی کاهش یافته است. بر خالف نتایج این مطالعه، 

گزارش نمودند  [1]و حسین آبادی و همکاران  [22]چوبینه و همکاران

که ظرفیت هوازی افراد با پارامترهای ذهنی ارتباطی ندارد و بیشتر 

غیرهای جسمانی مخصوصأ شاخص توده بدن افراد تحت تأثیر مت

 ات مذکور شاید این. دلیل اختالف نتایج این مطالعه با مطالعباشدیم

استفاده  در مطالعه حاضر از پرسشنامه رضایت شغلی  موضوع باشد که

از مطالعات مذکور وضعیت رضایت شغلی، مورد  یترقیشده و بطور دق

رضایت شغلی ارتباط  یهاهطیسنجش قرار گفته است. در بین ح

مربوط به شغل و مسئولیت مستقیم با ظرفیت هوازی معنی  یهاطهیح

دار به دست آمده است با تجزیه و تحلیل نتایج )نتایج آن ارائه نشده 

است( مشخص گردید که نمره رضایت شغلی در افراد مجرد و جوان 

از بقیه بوده در  ترنییسال ، پا 5سال با سابقه کار کمتر از  35 کمتر از

که این افراد ظرفیت هوازی باالتری نسبت به افراد متأهل  و سابقه حالی

(. شاید بتوان 2جدول سال داشتند ) 35سال و سنین باالی  5کار باالی 

دلیل این امر را چنین توجیه نمود که  افراد جوان کم سابقه ایده آل 

گرا بوده و شرایط کاری برای آنها چندان رضایت بخش نیست و شرایطی 

مانند نداشتن زمان کافی بعد از کار، نشاط آور نبودن کار، انعطاف نا 

چه  نها گرددپذیر بودن مسئول مستقیم آنها  و غیره موجب نارضایتی آ
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در گذشته عنوان شده،  با افزایش سن رضایت  یابسا که در مطالعه

و در پژوهشی بر روی پرستاران مشخص  [28] شودیشغلی بیشتر م

که رضایت شغلی افراد متأهل بیشتر از افراد مجرد بوده گردیده 

اضر وجود دستگاه تردمیل در طرح ح یهاتی. از محدود[29]است

مکانی غیر از سازمان آتش نشانی و عدم امکان انتخاب نمونه بیشتر 

 .باشدیها مجهت انجام تست

 نتیجه گیری
حداکثر ظرفیت هوازی در این مطالعه در تقسیم بندی سازمان بین 

به این معنی  [26]ردیگیالمللی کار در گروه کارهای طاقت فرسا قرار م

نشانان این مطالعه قادرند با این مقدار از ظرفیت هوازی کارهای که آتش

ا بدون مشکل انجام دهند اما از آنجا که از سخت و طاقت فرسا ر

و انجمن بین المللی  FSJLMW/FIجهانی مانند  یاستانداردها

گرم و  یهاطیبوده و از طرفی در مح ترنییمأموران آتش نشانی پا

و با  ابدییمرطوب و در شرایط واقعی حوادث، ظرفیت هوازی کاهش م

ط گرم و طاقت فرسا با توجه به این که آتش نشانان مجبورند در شرای

توان ه ک شودیاز این رو توصیه م ،حفاظتی سنگین کار کنند یهالباس

 زنمنظم ورزشی و آمادگی جسمانی، کنترل و یهاهوازی آنان با  برنامه

مناسب افزایش یابد و معاینات قبل  و فراهم نمودن شرایط محیط کار

از استخدام جهت اطمینان از آمادگی جسمانی متناسب با کار با دقت 

حجم  با یترمطالعات گسترده گرددیبیشتری انجام شود و پیشنهاد م

دیگر اندازه گیری ظرفیت هوازی  یهابا استفاده از آزمون نمونه باالتر و

 با نتایج این مطالعه مقایسه گردد. با و بدون لباس حفاظتی انجام شده و

 سپاسگزاری

نویسندگان مقاله از سازمان آتش نشانی و آتش نشانان پر تالش و فداکار 

 کمیتهکه صمیمانه ما را در انجام این پروژه یاری رساندند و همچنین 

 مورد را طرحدانشگاه علوم پزشکی زاهدان که  دانشجویی تحقیقات

 2464در تصویب طرح دانشجویی با کد مصوب  دادند قرار مالی حمایت

رساندندکمال تشکر را دارند یاری

.
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Abstract 
Introduction: Fire fighting is one of the most dangerous jobs, in which workers with 

bulky clothing, require high energy and aerobic capacity to carry out intensive activities, 

such as firefighting and rescue. The purpose of this study was to determine the maximum 

aerobic capacity and its related factors using treadmill test in firefighters of Zahedan. 

Methods: In this descriptive-analytic cross-sectional study, 40 firefighting personnel of 

Zahedan were randomly selected and evaluated. The job satisfaction questionnaire was 

used and aerobic capacity was determined in a treadmill test. Spearman correlation 

coefficients, Mann-Whitney, and Kruskal-Wallis were used to analyze of the data. 

Results: The average maximum oxygen consumed in firefighters was 38.08 ± 14.02 

mL/kg/min. There was no significant correlation between age and maximum aerobic 

capacity yet there was a reversed relationship between the amount of oxygen uptake and 

work experience (r = -0.386, P 0.014), maximum heart rate (r = -0.846, P < 0.001), body 

mass index (r = -0.623, P < 0.001), and job satisfaction (r = -0. 322, P = 0.043). 

Conclusions: The maximum aerobic capacity of the firefighters was higher than the 

reported values in many other occupational groups, yet it was lower compared with 

International Association of Fire Fighters recomendation. Therefore, increasing the 

maximum aerobic power of firefighters with a regular exercise program and pre-

employment examinations is recommended to ensure that the physical work capacity is 

proportionate to the job. 
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