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Abstract   
 

Background and aims: The physical and mental health of workers is very important in 

occupational health, one of the most important organs of the body is cardiovascular system 

or blood circulation. Various occupational factors affect it. Cardiovascular health in workers 

is an important item. Before doing physical work, such as exercise or work, it is necessary to 

determine the maximum aerobic capacity of individuals. However, this was not a matter for 

business for a few years ago, and it was only for professional athletes performing a series of 

aerobic tests before going to work professionally it was done. Today, the importance of this 

issue has been detected in physically active workers, but for some reason it is difficult to 

determine the maximum aerobic capacity of the workforce, but it can find a good place in 

physical examinations. Occupational physiology is contented cardiovascular system; heart 

and blood circulation and vessels such as arteries, veins and capillaries, respiratory system; 

lungs, musculoskeletal system and other related organs, but cardiovascular system has an 

important situation in this item. Heart beat, cardiac output, electrocardiogeraphy and its 

changes are main variables in tests and examination. Heart beat in many test has major 

importance; step and bike tests. Electrocardiography in treadmill tests is assessed. Changes 

of electrocardiography such as P wave, P-R, QRS complex, T wave, ST are assessed. 

Occupational physiology is one of the subject in ergonomic factors. Ergonimic factors are 

occupational physiology, anthropometry, environmental physiology, industrial psychology 

and biomechanic. Anthropometry is study on measurement of human body, it is used in 

making worker’s station. Environmental physiology is environmental factors such as 

temperature. Biomechanic is study on skeleton muscles and joints, working postures and 

lifting loads. Industrial psychology is study about stress in workplace and prevention of it.  

Occupational physiology was an important and must be assessed for many situation such as 

preplacement examination for workers, fitness for work or sport, periodic physical 

examination, return to physical work, impairment and disability assessment and calculation. 

Aim was determining the appropriate and suitable tests for determination the maximum 

aerobic power in working people in a review study, the objective of the study was 

determination the tests for calculation of the maximum aerobic power in workers according 

to jobs and ages. 

Methods: Using the scientific resources up to day, validated and scientific websites related 

to medical sciences was conducted on the tests used to determine the maximum physical 

aerobic power of review research. In this study, the tests were divided into four major 

categories. The results of job and age were compared. The first group of tests performed by 

the standard step, the second group of tests performed by an ergometer bike, the third group 

of tests performed by the treadmill and the fourth group of tests that were not required by the 

special instrument. 

Determine the research question, determine the instructions for doing the study, review the 

texts, evaluate the information in the studies, analyze the findings and interpret it, so that the 

researcher can determine the appropriate tests in each case. All studies on the determination 

of maximum aerobic power in employed people from 1970 to 2018, review of texts in 

scientific books, journals and related scientific sites, motor searching such as Springer, 

Pubmed, Scopus, Google scholar, Elzevier, Wiley, Web of science, Medline, magazines and 

books on Sport medicine and Occupational health ,physiology and Occupational medicine, 

Behdasht ministry, international labor organization, occupational safety and health 

administration, national institute for occupational health and safety websites.  Based on the 

method of measuring maximum aerobic power, the name of the test and the type of job was 
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searched. Assessing the information and results in qualitative and quantitative studies and 

analyzing the findings to determine the appropriate tests in each case. In this regard, the 

numerical scale was used.    

Results: The first set of tests performed by the standard step, the second group of tests 

performed by an ergometer bike, the third group of tests performed by the treadmill, and the 

fourth group of tests that are specifically designed to do without special instrument. The 

results of tests performed had differences from each other.  

Each test had indication and contraindication. Side effects were important and must be 

considered. Some contraindication were cardiovascular disorders; ischemic heart disease in 

acute phase, crisis of hypertension, respiratory; asthma attack and musculoskeletal diseases; 

hip osteoarthritis and rheumatism and fever in infection or inflammation disorders that could 

be affected on heart rate. Fatigue and chest pain or dyspnea during the test were indications 

for stopping the test. The most prevalent test in each group was Mc Ardle step test, Astrand 

Bike test, Bruce test and Cooper running test. Result of studies demonstrated, the first set of 

tests performed by standard steps, such as Quin’s or McArdle College step testing, 

performed this test in 3 minutes with steps of 104 steps, then measured heart rate per minute 

and placed in the formula the corresponding result was to calculate VO2 Max and then MET 

(metabolic equivalent of task). In fact, in all tests, the goal is to obtain these indices. It was 

recommended in moderate to heavy work and in young people. Another step test is Harvard 

step test, it was done in 5 minutes. The second set of tests performed by an ergometer bike, 

one of these tests, is the test of the Astrand bike. This test was carried out in six minutes of 

biking. We only need to give the bike the intensity, and eventually using the heart rate to 

calculate the maximum aerobic power. It was recommended in heavy work and young ages. 

The third group of tests performed by the treadmill were different. These tests were varied 

from common tests such as Bruce and Bruce modified, Balk and Nakhton by a moving tape. 

Usually, the time the person was on the tape is placed in the corresponding formula and the 

aerobic power of the person was obtained. Performing these tests requires a fairly high 

physical capacity. However, the conditions were different from each other, and the Bruce 

modified test and Nakhton are used for people who were less physically fit. It was 

recommended in pilot and diving and middle ages. The fourth category of those tests that did 

not require a specialty to do it, the Cooper Test, George Jog Test, and Rockport Walk 

Testing were among them. With a range of features such as running distance (Cooper), age, 

gender, weight, duration Running or Walking Time (George & Rockport) researcher could 

get the maximum aerobic power and calculate it. It was recommended in moderate work and 

adolescence and young people. Precition of test was an important some of test had more 

precision than others. Mc Ardle step test, Astrand bike test, Bruce test and Rockpport walk 

test had more precision than other in each group. Occupational health team should be 

calculated the VO2 max and metabolic equivalent of task for each worker and compared 

with standard amount and needed for physical job. Percent of metabolic equivalent of task to 

MET of workers was calculated and if it was lower than 40 percent it would be in low risk 

for health. But more than 40 percent had moderate to high risk for health and must not placed 

worker on this job. This research worked on aerobic and other study should be done for 

anaerobic physiologic exams that could be help of occupational health team. 

Conclusion: Using appropriate tests in appropriate situations could help in making better 

decisions for the employment. Each test was appropriate for some specific jobs and persons 

in different ages. It was important in occupational examinations. This study recommended 

the Mc Ardle step test for young people (19-30) in gaurding work, Astrand bike test for 

young people (31-44) in firefightering, Bruce test for middle ages in Pilot and Diving work 

and Cooper for adolescence in educational and sporting. The researcher recommended the 

tests in preplecement of workers in physical works but must be done under supervision 

because of side effects and having cardio- pulmonary resuscitation instruments and team. In 

some industries might be elected some tests, in this situation occupational health team must 

be determined the suitable examination. All of the results must be gathered and recorded in 

occupational health issues in occupational health center. 
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 شاغل افراد در یکیزیف توان حداکثر نییتع در مناسب و استفاده مورد یهاتست یبررس
 

 assadin@mums.ac.ir. رانیا مشهد، مشهد، یپزشک علوم دانشگاه سالمت، بر موثر یاجتماع عوامل قاتیتحق مرکز (مسئول سندهینو)* : یاسعد نگار دهیس

 

   چکیده

 و قلب  دستگاه بدن مهم یهاارگان از یکی  دارد، تیاهم اریبس یاحرفه بهداشت در شاغالن یروان و یجسمان سالمت زمینه و هدف:

 ییبباا تیباهم از شباغالن یعروقب یقلبب سبالمت یابیبارز. گذارنبدیم اثر آن بر یمختلف یشغل عوامل. باشدیم خون گردش ای عروق
  است شاغل افراد در یهواز یکیزیف توان حداکثر محاسبه در استفاده مورد یهاتست نییتع مطالعه هدف. است برخوردار

 نییتع در استفاده مورد یهاتست مورد در یپزشک علوم با مرتبط یعلم و معتبر یهاتیسا روز، یعلم منابع از استفاده با :یبررس روش

 مختلف یهاروش جینتا. دیگرد میتقس عمده دسته چهار به هاتست مطالعه نیا در. شد انجام یمرور قیتحق یهواز یکیزیف توان حداکثر
 .دیگرد سهیمقا گریکدی با مختلف یسن گروه و شغل با افراد در

 شوند،یم انجام ارگومتر دوچرخه لهیبوس که ییهاتست دوم دسته شوند،یم انجام استاندارد پله لهیبوس  که ییهاتست اول دسته :هاافتهی

 انجبام جهت یاختصاص لهیوس به که ییهاتست چهارم دسته و شوندیم انجام لیم دیتر ای متحرک نوار لهیبوس که ییهاتست سوم دسته
 اول دسبته کبه، ببود آن از یحاک مطالعات یهاافتهی. داد نشان را یمتفاوت جینتا مختلف یهاروش با شده انجام یهاتست. ندارند ازین آن

 ببر گام 401 با قهیدق سه مدت در تست نیا آردل، مک ای نیکوئ کالج پله تست مانند شوند،یم انجام استاندارد پله لهیبوس  که ییهاتست
 یمصبرف ژنیاکسب حبداکثر محاسببه ببه منجبر مربوطبه فرمول در آن دادن قرار و قهیدق در قل  ضربان زانیم یریگ اندازه سپس و پله
 انجبام ارگبومتر دوچرخبه لهیبوسب کبه ییهباتست دوم دسته .شودیم هیتوص جوان افراد و  نیسنگ تا متوسط یبدن یکارها در. گرددیم
 شدت ستیبایم تنها شودیم انجام زدن رکاب با و قهیدق شش در تست نیا باشدیم آستراند دوچرخه تست هاتست نیا از یکی شوند،یم
 افبراد و نیسبنگ یبدن یکارها در. میینما محاسبه را یهواز توان حداکثر زانیم قل  ضربان از استفاده با تاینها و میبده دوچرخه به را کار
 یهاتست از هستند گوناگون هاتست نیا شوندیم انجام لیم دیتر ای متحرک نوار لهیبوس که ییهاتست سوم دسته .شودیم هیتوص جوان
 نبوار یرو بر فرد که یزمان مدت معموا. است انجام قابل متحرک نوار توسط ناختون و بالک تا شده لیتعد بروس و بروس مانند معمول
 نسببتا یجسمان ییتوانا به ازین هاتست نیا انجام دیآیم بدست فرد یهواز توان و شودیم داده قرار مربوطه فرمول در است بوده متحرک
 یجسبمان یآمادگ که یافراد جهت ناختون و شده لیتعد بروس یهاتست و است متفاوت گریکدی با کدام هر طیشرا البته باشدیم ییباا
 لهیوسب ببه کبه ییهباتسبت چهبارم سبتهد. دشونیم هیتوص انسالیم افراد و یاحرفه یغواص و یخلبان در. شودیم استفاده دارند یکمتر

 یسبر کیب داشتن با و اندجمله آن از راکپورت رفتن راه تست جورج، آرام دنیدو تست کوپر، تست ندارند، ازین آن انجام جهت یاختصاص
 یهواز توان حداکثر توانیم( جورج و راکپورت) رفتن راه ای دنیدو زمان مدت وزن، جنس، سن، ،(کوپر) دنیدو مسافت مانند اتیخصوص

 .شودیم هیتوص نوجوان افراد در و متوسط یبدن یکارها در. نمود محاسبه و آورد بدست را

 کننبده کمبک افراد اشتغال یبرا بهتر یریگ میتصم در تواندیم متناس  طیشرا و تیموقع در مناس  یهاتست از استفاده :یریگجهینت

 ..باشد

 
 : گزارش نشده است.تعارض منافع

 مشهد یپزشک علوم دانشگاه :منبع حمایت کننده

 هاکلیدواژه
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 مقدمه
سالالت ج ماالال و ر ا یاش الالر دالالوهتا تی    شدالالج 

هالوی   ال  یکالر ش  شیاالوا  شی  ایوی شه یج تشیت،حرفه
 ودال    ا تستگوه قلب ا عالرا  یالو االرتو  الیا  الر

. عیش ل دغلر  ختلفر  ر آا شثالر  الر ارشی ال  ش  (2ا1)
ه چنین  (5-3)هو م له  یشت دی یویر ، فلزشت ا حتل

آلیتار هیش ا او هوی  ختلف ا آالین ه عتاه  ر سیات  
قلبالالر  الالر سالالویر شیاالالوا هالالو  یالالز شثالالرشت  خالالر   الالیت یش 

. عیش الل فیزیکالر  و نال  سالرا وال ش ا (7ا6) ارشی ال  ر
شیتعالالوو ا ت الالوی  نالالیم  یالالز  الالر تیش الال  تغییرشتالالر تی 

شلبتاله شیالن  .(9ا8) ع لکرت قلالب ا عالرا  شیدالوت   ویال 
تالالو ش   (11ا11) تالالرل ا تغییالر تشی ال عیش الل  یالو   اله  ن

. شلبتاله (11-12)  وتیش ر دوهتا  تیشا ملالیایری   الیت
ال م  ه ذ ر شسج  ه ست ج شالیه قلب اعرا  ا تالنف  

شسالکلتر  الرشی ش دالوم  ویهالوی  ال  ر –ا شلبته عضت ر 
ضرایی شسج ا  الر  ویاالج تی  ال ا شسالتخ شم  نتالرل 

 اله  قلب ا عرا  ا تالنف  سیات  هوی ارتت.  خصیص
-15) شی تشی  تی تعیین تیشا هیش ی  قش تعیین  نن ه

17). 
قبل ش   ش دوم  ویهوی    ر  و ن  ای و یو  وی  یو   اله 

 ودال  شلبتاله تالو تا تعیین ح ش ثر تیشا هیش ی شفرشت  الر
تهه ش یر شین  یضیع  رشی  شوهل  طالر   بالیت ا تن الو 

هالوی  رشی ای دکویشا حرفه شی ش دوم یال  سالری تاالج
شی ش دالوم قبل ش  ایات  ه ای و  ه وییت حرفاله هیش ی

 . (18) د  ر
ش را ه  ه شه یج شین  یضیع تی دوهتا  اله فعولیالج 
ما و ر تشی   پر  رته ش   ش و  ه تالیلر تعیین حال ش ثر 
تیشا هیش ی دوهتا تدیشی شسج، شلبته  ر ر ش  ش یشع آا 
 تی  عوینوت   ا شستخ شم  ر تیش   مویگوه  نوسبر پیال ش

 .(2ا1)   وی 
هو امیت تشیت  ه  و شسالتفوته ش یشع  ختلفر ش  شین تاج

ش  تد یزشت  تفواتر ش دوم  ر دی   ا  ر ر  یز  یو   اله 
اسالالیله ش تصووالالر   شی الال  الالالر تشیشی تقالالج   تالالری 

هالو تشیشی ش  یکوسالییا ا  نتالرش  ودالن . ت الوم تاالج ر
ش  یکوسییا  ر  ودن  ا حت و قبل ش  ش دوم تاالج  ویال  

 و یش تی  ظر تشدج ا  و در  حول ا  عوینه شالیه آا یش آ 
 شخص   یت. هر تاج تشیشی  زشیو ا  عویبر شسالج  اله 

 ویاج تی هنگوم شستفوته  و ت     ظر قرشی تشت. شیالن  ر
 تیشا  ه چ وی تسته تقای    یت:هو یش  رتاج

هویر  ه  یسیله پله شسالتو  شیت ش دالوم تسته شال تاج 
ح ش ثر تالیشا دی   فر یل  ر یطه  ندر  ه  نوسبه  ر

تسته تام تاج هویر  ه  یسیله . (19) ارتتهیش ی  ر
تاچر ه شیای تر ش دوم  ر دی     ویتو  و شستفوته  یزشا 

 . (21-23) ح ش ثر تیشا هیش ی یش  نوسبه   ویی 
هویر  ه  یسیله  یشی  تنرک یو تری  تسته سیم تاج

شین تاج هو ای وایا هاتن  ا تی   یل ش دوم  ر دی   
. تسالته (21) آیال   ویج تیشا هالیش ی فالرت   سالج  الر

هویر  ه  ه اسیله ش تصوور م الج ش دالوم چ ویم تاج
تالیشا آا  یو    شی    و تشدتن یال  سالری  تغیرهالو  الر

ح ش ثر تالیشا هالیش ی یش   سالج آایت ا  نوسالبه   الیت 
 .(2ا25)

هالوی االجش دوم  طولعه شی  الرشی  ریسالر ا  عرفالر ت
هیش ی  ییت  یو  م الج شی یالو ر تالیشا هالیش ی دالوهتا 
 شالالوهل  ختلالالف  الاله تشیشی فعولیالالج  الال  ر  الالر  ودالالن  
ضرایی شسج.تی شین  طولعه سعر  ر  عرفر  صیویوت 
هر   شم ش  تاج هوی  نوسبه ح ش ثر تیشا هیش ی د ه 
شسج تالو  تالیشا   تالرین تاالج یش  الرشی دالوهتا تشیشی 

 تعیالینتلف تعیین   یت. فعولیج فیزیکر ا تی سنین  خ
هالوی  الییت شسالتفوته ا  نوسالب تی ش ال ش ه ایالالری تاالج

 ح ش ثر تیشا هیش ی تی شفرشت دوهل ه ف  طولعه شسج.
 

 روش بررسی
 و شستفوته ش   نو ع عل الر یا ، سالویج هالوی  عتبالر ا 
ع لر  رتبم  و علیم پزدکر تی  ییت تاج هالوی  الییت 

ش ی، تنقیال  شستفوته تی تعیین ح ش ثر تیشا فیزیکر هی
هو  ه چ وی تسالته  رایی ش دوم د . تی شین  طولعه تاج

هالویر  اله  ع  ه تقای   الر ارت ال  : تسالته شال تاالج
 یسالالیله پلالاله شسالالتو  شیت ش دالالوم  الالر دالالی  ، تسالالته تام 

دالی  ، هویر  ه  یسیله تاچر ه شیای تر ش دوم  رتاج
هویر  ه  یسیله  یشی  تنالرک یالو تریال  تسته سیم تاج

 ر دی   ا تسته چ ویم تاج هویر  اله  اله  یل ش دوم 
 اسیله ش تصوور م ج ش دوم آا  یو    شی  .

سپ   ه  صیویوت هر تاج پرتش ته د  تو   ترین 
هو  ه قو الل ش دالوم  م الج دالوهتا  الرتبم  ودال  تاج

ش تخو  ارتت. هر ی  ش  شین  یشیت  یو   ه تعیالین  الیشیت 
 الوتار ش  یکوسییا ا  نترش ش  یکوسالییا  الر  ودال  ا آ

هوی قبل ش  ش دوم تاج  یز  ر  ویاج  شالخص االرتت. 
هر   شم تشیشی  زشیو ا  عویبر شسج  ه تیسم  نق   الو 

44/44/87تاریخ پذیرش:               01/1/88تاریخ دریافت:   

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 io

h.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 10

http://ioh.iums.ac.ir/article-1-2665-fa.html


 
 

 

              Iran Occupational health. 2020 (10 Aug);17:27. 

شاغل افراد در یکیزیف توان حداکثر نییتع در مناس  و استفاده مورد یهاتست یبررس                         

   

 

 

5 

شستفوته ش   نو ع  شخص د .  ه طالیی  لالر تنقیال  تی 
  رشحل  یر ش دوم د  : 

تعیالالین هالال ف ا سالالیشل شوالاللر تنقیالال : تعیالالین -1
هالوی  الییت شسالتفوته ا  نوسالب تی ش ال ش ه ایالالری تاالج

تیشا هیش ی شفرشت دوهل  ه  وی    ر یو فعولیالج ح ش ثر 
 تهن . فیزیکر ش دوم  ر

تعیین تستییشلع ل ش دالوم  طولعاله ا شینکاله  ال شم  -2
 عیویهالوی ایات  ; طولعوت  ر تیش ن  اشیت تنقی  دی   

 1971:  لیه  طولعوت تنقیقر ش  سول  ا راج  طولعوت
 ه تی  ییت تاج هالوی تعیالین حال ش ثر تالیشا  2118تو 

هیش ی ش دوم ارفته شسج ا تی  نو ع  عتبر عل الر چالو  
  د ه شسج.

تی  تالب عل الر ،  دالتت ا سالویج  ریسر  تیا  -3
 ,Springer Pubmed, Scopus هالالوی عل الالر  الالرتبم:

Google scholar, Elzevier, Wiley,، Web of 

science ، Medline  ا  دالالالتت ا  تالالالبSport   
Medicine  ،Occupational health and physiology 

.  الر شسالوط طریقاله ش ال ش ه Occupational medicineا 
هالو ا الیع دالغل  الوم تاالج ایری ح ش ثر تیشا هالیش ی،

 ماتدی ش دوم د .
هو ش   نالو ع  الوم  الرته  الو تیماله  اله شستخرشج یوفته-1

ش تصووالر ش دالوم دال . تی  نالیه شسالتخرشج  الوم شه شف 
 ییان اوا  قوله م ج ش تخو  آا  قوله تی  ظر ارفتاله 

شی  ه تی یشسالتوی هال ف تنقیال   ش   لکه تن و  طولعه
 ود ،     ظالر  الیت .  طولعالوت یوفالج دال ه تی قاال ج 
چکی ه ا  تن  ییت  قویاه قرشی ارفتن  تالو  تالوید تشیشی 

 ثبوت  ودن . 
شی یو ر شطتعوت ا  توید  یمالیت تی  طولعالوت  اله  -5

لنوظ  یفر ا   ر ا تنلیل یوفته هو تالو  نقال   تیش ال  

تاج هوی  نوسب یش تی هر  ییت تعیین   ویال . تی شیالن 
ا   Moher صالالیص ش   قیالالوط عالال تی ا تسالالتییشلع ل 

Bero  . شستفوته د 
 نث  ر یای  توید  ه تسج آ ال ه ا شیشهاله  تفایر ا-6

هوی  نوسب  شوهل تی هالر نقی : دو ل تاجازشیو ت
اراه ا تسته ،  رتالری ا  زشیالوی هالر  ال شم  الر تیگالری 

  ود . ر
هو تی شفرشت  و دغل ااراه سنر  ختلالف تی  توید تاج

 .(25ا21 -18ا19)چ وی تسته  قویاه ارتی  
 

 هایافته
هوی فیزییلیژی  الوی  الرتبم  الو  قوله تی ویه تاج 75

د    ا درشیم ال م یش  رشی ایات  ه  یضیع اشیت تنقی  
 طولعه تشدتن . تسته شال تاج هویر  ه   یسالیله پلاله 
شستو  شیت ش دوم  ر دی  ، تسالته تام تاالج هالویر  اله 
 یسیله تاچر ه شیای تر ش دوم  ر دالی  ، تسالته سالیم 

هویر  ه  یسیله  یشی  تنرک یو تریال   یالل ش دالوم تاج
ه اسالیله هالویر  اله  الدالی   ا تسالته چ الویم تاالج ر

 .(18) ش تصوور م ج ش دوم آا  یو    شی  
تسته  ن ی ا فرشاش ر شستفوته ش  تاج هالو یش  1م ال 

  شوا  ر ته .
تعیین تاالج هالوی  الییت شسالتفوته تی ش ال ش ه ایالری 
ح ش ثر تیشا فیزیکر  ه  یسالیله پلاله شسالتو  شیت ش دالوم 

هویر  ه   یسیله پله شسالتو  شیت تسته شال تاج دیت؛ ر
 ر دی  ،  و ن  تاج پلاله  الولد  الیهین یالو  ال  ش دوم 

اوم  ر پلاله  111آیتل ، شین تاج تی   ت سه تقیقه  و 
ا سپ  ش  ش ه ایری  یزشا ضر وا قلب تی تقیقه ا قرشی 

حال ش ثر  تشتا آا تی فر یل  ر یطه  ندر  اله  نوسالبه
حال ش ثر  ا سالپ ( Max 2VO) حد  ش ایژا  صالرفر

 موارد استفاده تست های فیزیولوژی کار مرتبط با اندازه گیری حداکثر توان فیزیکی -1جدول 

 نوع تست
 مورد استفاده

 تست پله

(Step test) 
 ارگومتردوچرخه 

(Ergometer bike) 
 نوار متحرک

(Treadmill) 
 بدون وسیله تخصصی

(Without special  instrument) 

 زیاد

 
 مک آردل

(McArdle) 
 آستراند

(Astrand) 
 بروس

(Bruce) 
 کوپر

(Cooper) 

 کالج کوئینز متوسط-زیاد 

(Queenze) 
 مونارک

(Monark) 
 بروس تعدیل شده

(Modified 
Bruce) 

 آرام جورجدویدن 

(George jog) 

 چستر کم -متوسط 

(Chester) 
 ویگنت

(Wignet) 
 ناختون

(Nakhtoon) 
 راه رفتن سریع راکپورت

(Rockport  walk) 
 دنیش کم

(Danish) 
 ارگواین

(Ergoline) 
 بالک

(Bulk) 
 ساب یاهین

(Sub yahin) 
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  MET( metabolic equivalent of task) تیشا فیزیکر
 . (19) ارتت ر

هالالوی  الالییت شسالالتفوته تی ش الال ش ه ایالالری تعیالالین تاالالج
ح ش ثر تیشا هیش ی  ه  یسیله تاچر ه شیای تر ش دالوم 

تسته تام تاج هالویر  اله  یسالیله تاچر اله  دیت؛ ر
شیای تر ش دوم  ر دی  ، یکالر ش  شیالن تاالج هالو تاالج 
تاچر ه آسترش    ر  ود  شین تاج تی دش تقیقه ا  و 
ی و   تا ش دوم  ر دیت تن و  ر  ویاج د ت  وی  اله 
تاچر ه تشته دیت ا   ویتو  الو شسالتفوته ش  ضالر وا قلالب 

به   الیت ا تی شیالن  یزشا ح ش ثر تیشا هالیش ی یش  نوسال
  صیص   تر شسج ش   ی یارشم آسالترش   شسالتفوته االرتت

(23-21). 
هالالوی  الالییت شسالالتفوته تی ش الال ش ه ایالالری تعیالالین تاالالج

ح ش ثر تیشا هالیش ی  اله  یسالیله  الیشی  تنالرک ش دالوم 
هویر  ه  یسیله  یشی  تنالرک تسته سیم تاج دیت؛ ر

هالو ای الوایا یو تری   یل ش دالوم  الر دالی   شیالن تاالج
هوی  ع یل  و ن   راط ا  راط تع یل   ش  تاجهاتن

د ه تو  ول  ا  و تیا تیسم  یشی  تنالرک قو الل ش دالوم 
شسج.  ع یال   ت   و ر  ه فرت  ر یای  الیشی  تنالرک 
 یته شسج تی فر یل  ر یطه قرشی تشته  ر دالیت ا تالیشا 

هالو  یالو   اله هیش ی فرت   سج  ر آی  ش دوم شیالن تاالج
والیر  ر  ود  شلبته درشیم هالر تیش ویر ما و ر  ابتو  

  شم  و یک یگر  تفوات شسج ا تاج هوی  راط تع یل 
د ه ا  الو تیا م الج شفالرشتی  اله آ الوتار ماال و ر 

 .(21) دیت  تری تشی   شستفوته  ر
هالالوی  الالییت شسالالتفوته تی ش الال ش ه ایالالری تعیالالین تاالالج

ح ش ثر تیشا هیش ی  اله  یالو   اله تد یالزشت ش تصووالر 
تسته چ ویم تاج هویر  ه  ه اسیله ش تصووالر    شیت؛

م ج ش دوم آا  یو    شی   ، تاج  الیپر، تاالج تایال ا 
آیشم مییج ، تاج یشه یفتن یش پییت ش  آا م لاله ش ال  ا 
 و تشدتن ی  سری  صیویوت  و ن   االوفج تایال ا) 
 یپر(، سن، من ، ا ا،   ت   وا تای ا یو یشه یفالتن 

 ثر تالیشا هالیش ی یش )یش پییت ا مییج(  الر تالیشا حال ش

 .(25)  سج آایت ا  نوسبه   یت 
هالوی  نوسالب م الج شسالتفوته تی ش ال ش ه تعیین تاج

ایری ح ش ثر تیشا هالیش ی شفالرشت دالوهل  رحاالب  الیع 
تی  شوهلر  و ن   گ بالو ر ا تالی  ش ال شت ا دالوت  دغل؛

تاج پلاله ا تاچر اله شیاالی تر تیوالیه دال ه شسالج. تی 
 تنالرک ش دالوم   شوهلر  و ن   لبو ر تاج هالوی  الیشی

دالال ه شسالالج. تی شفالالرشت  یمالالیشا ا شفالالرشت   تالالر آ الالوته ش  
 هوی   اا اسویل اتد یزشت شستفوته ارتی .تاج

تعیین تاج هوی  نوسالب م الج شسالتفوته تی ش ال ش ه 
 ایری ح ش ثر تیشا هیش ی شفرشت دوهل  رحاب سن؛

سالول تاالج هالوی  الیشی  تنالرک  15تی سنین  والی 
ر تاج پله ا تاچر ه تیویه د ه شسج. تی سنین میش 

 نوسب تر شسج. تی  یمیش ر تاالج هالوی  ال اا اسالیله 
 ش تصوور  طر  شسج.

 و تیمه  ه شستو  شیتهوی تستگوهر ا نیه ش دوم تاج 
 توید االزشیو  25 ا 21-19 ا 18  نو ع طر  د ه تی 

 تالوید  ریسالر  2. تی مال ال (25ا21 -18ا19) ارتی 
 الر شسالوط دالغل ااالراه  هوی تیشا فیزیکر هیش یتاج
  شوا تشته د ه شسج. سنر

 -19تاج پله  ال  آیتل ،  الرشی  ی اله شال مالیش ر )
( سول ا  شالوهلر  و نال   گ بالو ر، تاالج تاچر اله 31

( سالول ا  شالوهلر 11-31آسترش   تی  ی ه تام میش ر )
تالی  هالوی ش ال شت ا دالوت، تاالج  الیشی   و ن  آتشنشالو ر ا

ل حاوسالر  و نال   تنرک  راط، تی  یو اولر،  رشی  شوه
 لبالالو ر ا هیشوالالر  نوسالالب شسالالج. تاالالج  الال اا اسالالیله 
تخصصر  و ن  تای ا  یپر  رشی  یمیش ر ا تی  یشیت تاج 
آ الالوتار ماالال و ر  الالرشی تایه هالالوی آ ی دالالر  نوسالالب 

  ود . ر
 

 گیرینتیجه بحث و

تنقیقوت  شوا تشته شسج فعولیالج فیزیکالر هالیش ی ش  
 وهال .  الر طر ح له قلبر ا ش التتالت قلبالر عراقالر 

فعولیالالج فیزیکالالر هالالیش ی  وعالالث  الالوهش عیش الالل  طالالر 

 بر اساس شغل وگروه سنی نتایج بررسی تست های توان فیزیکی هوازی -2جدول 

 نوع تست
 مورد استفاده

 تست پله

(Step test) 
 دوچرخه ارگومتر

(Ergometer bike) 
 نوار متحرک

(Treadmill) 
 بدون وسیله تخصصی

(Without special instrument) 

 مک آردل نام تست

(McArdle) 
 آستراند

(Astrand) 
 بروس

( Bruce) 
 کوپر

(Cooper) 
 دوره آموزشی خلبانی آتشنشانی نگهبانی شغل

 نوجوان میانسال جوانینیمه دوم  نیمه اول جوانی گروه سنی
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 نالو رشین  .(17ا16) االرتتهوی قلبر عراقر  الر ی ویی
، ش و (26) شینگی ه فعولیج هو  ه  یتی  یت  فی  هاتن 

 وی   و تیمه  ه سویر درشیم  و ن  تیش ویر ما ر ا سن 
 شفرشت ا  ه  نی شستو  شیت ش دوم دی  .

 عرفر ا شی یو ر یاو هالوی تعیالین  طولعه شی  یز  ه 
 تو یلیا   ییت  یو   رشی  وی  و شستفوته ش  ش  ش ه ایالری 

تی ش ثر شین تاالج هالو  .(18) ضر وا قلب پرتش ته شسج
 ه طیی  اتقی  یو هیر  اتقی ، تالیشا ا ررفیالج قلبالر 

 ایر  .عراقر  ییت شی یو ر قرشی  ر
ش دالوم هویر  ه   یسیله پله شسالتو  شیت تسته شال تاج

 ر دی  ،  و ن  تاج پله  ولد  الیهین یالو  ال  آیتل ، 
تای اوم االرشیی  الر  26شین تاج تی   ت سه تقیقه  و 

پله ا سپ  ش  ش ه ایری  یالزشا ضالر وا قلالب تی پویالوا 
تاالالج ا قالالرشی تشتا آا تی فر الالیل  ر یطالاله  ندالالر  الاله 

ا سپ  ح ش ثر تالیشا ح ش ثر ش ایژا  صرفر  نوسبه 
هالو ارتت تی اشقع تی ت وم تاالج ر  فیزیکر هیش ی فرت

هالوی  ود . تاالجهو  ره ف   سج آایتا شین دو ص
 رتبم  و پله  ر  ویاج  طو   شستو  شیت ا  و شستفوته ش  
پله  خصیص ا  و یعویج طیل ق  شفالرشت ش تخالو  دالیت ا 
 شایه هیپ تی طر ق م ارشدالتن  الر پلاله هفتالوت تیماله 

شسالتو  شیت   ود . ه چنین تاج پله هالویاشیت  یالز تشیشی
ش تصوور  یته ا تی پند تقیقاله ش دالوم  الر دالیت ا  الر 
شسوط تع شت ضر وا قلالب تی ساله تقیقاله پال  ش  پویالوا 

 .(19ا18) ایرتتاج،  ییت شی دیو ر قرشی  ر
ی  سری  یشیت  نع ش دوم تاج  و ن   ی الویی هالوی 

شسالکلتر  اله  الو ع –قلبر ا عراقر، ش تتالت عضالت ر 
ج قبل ش  ش دوم  نترل االرتت.  ویاش دوم تاج  ود ،  ر

تقج تاج تی شی یو ر تیشا ا ررفیالج فیزیکالر تسالتگوه 
قلبالالر عراقالالر   تالالر ش  تاالالج هالالوی تاچر الاله  ا  الالیشی 
 تنرک شسج ؛ تقج  ه اضعیج تستگوه،  نیه  نوسالبه 
ا درشیم فرت شی یو   اتگر تشیت.   و ر  ه شفرشت مالیشا 
  یته ا اسویل اتد یزشت تیگری  یز تی تسترط  یاالج
 شین تاج هوی    هزینه  ر تیش     ال   ننال ه  ودال 

(18). 
هویر  اله  یسالیله تاچر اله شیاالی تر تسته تام تاج

هالو تاالج تاچر اله ش دوم  ر دی  ، یکر ش  شیالن تاالج
آسترش    ر  ود  شین تاج تی دش تقیقاله ا  الو ی الو  
 تا ش دوم  ر دیت،  ر  ویاج د ت  وی یش  ه تاچر ه 
  هی  ا   ویتو  و شستفوته ش  ضر وا قلب  یالزشا حال ش ثر 

 .(21ا21)تیشا هیش ی یش  نوسبه   ویی  

 ویاج شستو  شیت  یته ا  تیشا تیشا  ویی تاچر ه  ر
تاچر ه شیشهاله ا ثبالج   الیت تی هیالر شیالن والییت یش  ه 

تیویه  ه شستفوته ش  فر یل  ر دیت ا  ر  تیداله ایالری 
ارشیت. شین تاالج هال  تشیشی  الیشیت  نالع ا تاج شثر  ر

 نترش ش  یکوسییا هویر شسالج  اله  الر  ویاالج قبالل ش  
تاج  ریسر دیت ا تی طر ش دوم تاج  یالز  الو  نتالرل 

ل االرتت. تی  شالوهل هالو  نتالرضر وا قلب ا سویر  شو ه
حاوط  و ن  آتشنشو ر  ر تیشا تی   ا شستخ شم ش  آا 
 رشی  ریسر حال ش ثر تالیشا فیزیکالر هالیش ی ا شی یالو ر 
ررفیج قلبر عراقر شستفوته   یت. تقج تاج ش  تاالج 
پله  یشتر شسج؛  ه دو ل ت ولج تستگوه تی  نوسبه ا 
ت ولالالج   تالالر فالالرت شی یالالو  تی  نوسالالبه  الالر  ودالال  

 .(23ا22)
هویر  ه  یسیله  یشی  تنرک یو تری  سته سیم تاجت

هالو ای الوایا هاالتن  ش  دی    شین تاالج یل ش دوم  ر
هوی  ع یل  و ن   راط ا  راط تعال یل دال ه تالو تاج

 ول  ا  و تیا تیسم  یشی  تنالرک قو الل ش دالوم شسالج. 
 ع یال   ت   و ر  ه فرت  ر یای  الیشی  تنالرک  الیته 

دیت ا تیشا هالیش ی تشته  رشسج تی فر یل  ر یطه قرشی 
آی  ش دوم شین تاج هالو  یالو   اله تیش الویر فرت   سج  ر

 ود  شلبته درشیم هر  ال شم  الو ما و ر  ابتو  والیر  ر
یک یگر  تفوات شسج ا تاج هوی  راط تع یل دال ه ا 
 و تیا م ج شفرشتی  ه آ وتار ما و ر   تری تشی   

شفالالرشت دالالیت. تاالج هالویر  و نالال   ولال  تی شسالتفوته  الر
 دیت.تر ش دوم  رای ی ه

هوی تقی  تری ش  لنوظ شی یو ر تالیشا اررفیالج تاج 
سیات  قلبر عراقر هاتن  ا  یو   ه تد یزشت ایژه شی 

 ودالالن  تی طالالر ش دالالوم تاالالج حت الالو ییالالت  قلالالب ا  الالر
 ویاج  نترل دیت ا قبل ش  ش دالوم تاالج فشوی یا  ر

شیت ش   یز  یشیت  نترش ش  یکوسییا  ریسر دالیت. شیالن  الی
–عراقر ارفته تو ش تتالت عضالت ر -هوی قلبر ی ویی

شسکلتر  تفوات ا ااترته شسج. تغییرشت ییالت  قلالب ا 
شلکترا ویتییارشم تی طر ش دوم تاج  ر  ویاج  ریسالر 
اثبج ارتت ا  ر ر تغییرشت  یو   ه قطالع شتش اله تاالج 
تشیت.  ع یال  الرشی شفالرشت  یو االول شسالتفوته  الر دالیت. 

ع الال ه شی تی  یفیالالج ش دالالوم تاالالج ا تسالالتگوه  قالالش 
 .(21)هوی تیشا فیزیکر هیش ی تشیت  نوسبه دو ص

هالویر  اله  اله اسالیله ش تصووالر تسته چ ویم تاج 
م ج ش دوم آا  یو    شی   ، تاج  الیپر، تاالج تایال ا 
آیشم مییج ، تاج یشه یفتن یش پییت ش  آا م لاله ش ال  ا 
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  و تشدتن ی  سری  صیویوت  و نال   االوفج تایال ا
) یپر(، سن، من ، ا ا،   ت   وا تای ا یو یشه یفتن 
)یش پییت ا مییج(  الر تالیشا حال ش ثر تالیشا هالیش ی یش 

 .(25)  سج آایت ا  نوسبه   یت 
شین تاج هالو  اله تد یالزشت ش تصووالر  یالو    شدالته 
الیکن تقج پویین تری ش  لنوظ  ریسر تالیشا اررفیالج 

میش وا سیات  قلبر عراقر  ر ییتشی  . تی اراه هوی  ی
هوی ای در شستفوته  ر ارت  . هر تاالج ا تی  یقعیج

هوی  ر یط  ه  یت یش تشیت. ت ولج فرت شی یالو  ا فر یل
  نیه ش دوم تاج شثر  اتقی ر  ر  تیده تاج تشیت.

تی تاج  یپر فرت تاش ته تقیقه  ر تات  اله ترمینالو 
 ه تای   ین ای در  ر  ود  ا   ویتالو  االوفج تایال ه 

قرشی تشته اح ش ثر ش االیژا  صالرفر  اله  د ه تی فر یل
تسج  ر آی . تاج مییج  ه  ه وییت تای ا آیشم تی 
 اوفتر ح ات یال   ویالل شسالج ا ا ا، مالن ،  ال ت 
تایالال ا آیشم ا   ویتالالو ضالالر وا قلالالب تی پویالالوا تاالالج تی 
فر یل قرشی  ر ایرت ا  یزشا ح ش ثر ش االیژا  صالرفر 

 آی .  سج  ر
تری  ه شس  تاالج یش پالییت امالیت شلبته تاج تقی  

تشیت  ه یشه یفتن سریع شسج ا  اوفتر ح ات ی   ویل 
یش طر  ر  ن ، تشیشی تا فر الیل م شاو اله  الرشی االراه 
هوی سنر میشا ا  یو اول شسج  ه شثر سن یش  یز عتاه 
  ر  تغیرهوی تیگر شی یو ر  ر  نال  ا  االبج  اله سالویر

 3. مال ال (18ا 2)تالر شسالج هوی شین تسته تقی تاج
هو تی تعیین تیشا اررفیج فیزیکالر تسالتگوه تقج تاج

تی توید  ریسالر  .(18ا 1)ته  قلبر عراقر یش  شوا  ر
د ه ح ش ثر ش ایژا  صالرفر ا حال ش ثر تالیشا هالیش ی 
شفرشت تی  شوهلر  و ن   لبو ر،  و تاالج  الراط شی یالو ر 

تقج  الوالتر  الراط،  تیداله تاالج دیت ا  و تیمه  ه  ر

 راط تی شی یو ر هو اتص ی  ایری هوی  ع ی  اله  الوی 
هو تی تعیین تیشا اررفیج ، تقج تاج3م ال  یات. ر

 ته .فیزیکر تستگوه قلبر عراقر یش  شوا  ر
 ود  ش  م له شین  طولعه تشیشی  قوط قیت اضعفر  ر

، هوی تیشا فیزیکر هالیش ی  قوط قیت  ریسر ه ه تاج
هالالالو ا  نالالالیه ش دالالالوم،  زشیالالالو ا  عویالالالب، ش  یکوسالالالییا

هو، عالیشی  ا  نالیه شسالتفوته ش   تالوید  نترشش  یکوسییا
هالوی سالنر دالوهتا  الر  ودال . ش   رشی  شوهل ا اراه

م له  قوط ضعف؛  پرتش تن  ه ررفیج  ویی تی درشیم 
 ود ؛  نق  ش دوم  طولعاله م شاو اله شی یش  ر هیش ی  ر

تش ال . امالیت هرای اله  ی الویی تی شین  صیص ال م  الر
عراقالالر اپرفشالالویی  الالیا ، ش الالتتالت ییالالیی، –قلبالالر 

شسالالکلتر  یالالز –ش الالتتالت  الالی ر ا ش الالتتالت عضالالت ر 
ایری قرشی ایر    ه تی ش دوم ا یو تی  ویاج  ییت پر ر

تیش نالال  ش الالتتل شیدالالوت   وینالال . تفاالالیر تاالالج  الالر
 ویاج  طولعه ارتی ه ا  ه هو  رهوی تاجتستییشلع ل

وییتر تقی  ا  نوسب تی  عوینوت دغلر لنوظ ارت ال  
تو  تیشا دوه  دوهت ر  الو اضالعیتر ماال ر  نوسالب ا 
سالالت ج تی والالنویع ا  یساالالوت  الالرتبم  الالیت. تی طالالر 

هوی ش یر تع شتی ش  شین تاج هو تعریف ا شسالتفوته سول
د ه شسج اش ی  آا شسج  ه  تیشا  ه  نی ااترته تری 

 ش  آ  و شستفوته   یت.
هالوی دیت  ه  رشی  شوهل ا تی اراه تیده ارفته  ر
هالوی تالیشا ش  ش الیشع  ختلفالر ش  تاالجسنر  ختلف  ر

فیزییلالالیژی  الالوی شسالالتفوته   الالیت. ش تخالالو  والالنی  آا 
 ویاج تیسم  ائیالا  ر ز    شدج  الوی والنویع ا  ر

 یساالالوت والالییت پالالریرت ا تفاالالیر تاالالج  یالالز تیسالالم 
شسالتخ شم  هالو تی  ال ا تخصصوا ش دوم دیت. شیالن تاالج

شی تیوالیه  رشی تعیین  نل  وی ا سپ   ه وییت تایه

 ن توان وظرفیت فیزیکی دستگاه قلبی عروقیدقت تست ها در تعیی -3جدول 

 تستدقت 
 نوع تست

 کم کم -متوسط متوسط-زیاد  زیاد

 تست پله

(Step test) 
 مک آردل

(McArdle) 
 کالج کوئینز

(Queenze) 
 چستر

(Chester) 
 دنیش

(Danish) 
 دوچرخه ارگومتر

(Ergometer) bike 
 آستراند

(Astrand) 
 مونارک

(Monark) 
 ویگنت

(Wignet) 
 ارگواین

(Ergoline) 
 نوار متحرک

(Treadmill) 
 بروس

(Bruce) 
 بالک

(Bulk) 
 بروس تعدیل شده

(Modified Bruce) 
 ناختون

(Nakhtoon) 
 بدون وسیله تخصصی

(Without special 
instrument) 

 راه رفتن سریع راکپورت

(Rockport  walk) 
 دویدن آرام جورج

(George jog) 
 کوپر

(Cooper) 
 یاهینساب 

(Sub yahin) 
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1 

 ارتت.  ر
 

 رتشکتقدیر و 
  ین اسیله ش   عوا ج  نترم پژاهشر تش شگوه علالیم 
پزدالالکر  شالال   م الالج ح ویالالج ش  طالالر  تنقیقالالوتر 

 ارتت.ق یتش ر  ر تشکر ا  971369
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