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 هاي تنفسي در دانشجويان دختر پشتي بر حجم  هاي مختلف حمل كوله ثير روشأتبررسي 

   دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 

  3سيد عليرضا درخشان راد ،2زاده   شهره تقي ،1دكتر علي قنبري ،*صغرا جوكار

  

 چكيده

اما در مورد  ،و سيستم عضالني اسكلتي انجام شده استن قرارگيري بدبر وضعيت كوله پشتي حمل  تأثيراتاي در مورد  مطالعات گسترده: مقدمه

 15با  كوله پشتي هاي مختلف حمل هدف از اين پژوهش بررسي اثر روش. پشتي بر عملكرد ريوي مطالعات كمي وجود دارد  اثرات حمل كوله

  .بودها با يكديگر  هاي تنفسي و مقايسه آن وزن بدن بر روي حجم درصد

هاي تنفسي  حجم .سال شركت كردند 47/20 ± 55/1 سال و ميانگين18-25نفر فرد سالم با دامنه سني  70تعداد  ،مطالعه در اين: ها و روش مواد

طرفه روي بدن قرار گرفت و  طرفه، مورب و دو كيهاي حمل  پشتي در يكي از حالت  سپس كوله .پشتي ارزيابي شد  ابتدا در حالت بدون كوله

آناليز آماري . بود Oxycon هاي تنفسي دستگاه اسپيرومتر گيري حجم وسيله مورد استفاده جهت اندازه .گيري شد زههاي تنفسي اندا باره حجم دو

  .انجام شد )Paired t-test(ها  توسط آزمون مقايسه زوج

طرفه تغييرات  و دو طرفه، مورب  پشتي با سه روش حمل يك  در حالت بدون كوله FEV1/FVCدرصد  و FEV1، FVC مقايسه مقادير :ها يافته

  .داري مشاهده نشد طرفه به صورت دو به دو نيز تفاوت معني طرفه، مورب و دو  داري نشان نداد و در مقايسه اين مقادير در سه روش حمل يك معني

د و بين رايجاد نكهاي تنفسي  داري در حجم طرفه، مورب و دو طرفه تغيير معني وزن بدن به سه شكل يك درصد 15پشتي با   حمل كوله :بحث

اثرات وزن بدن بر روي سيستم تنفسي  درصد 15رسد كه حمل بار با  به نظر نمي ،بنابراين .داري ديده نشد هاي حمل نيز تفاوت معني روش

  .اي داشته باشد كننده نگران

  .هاي تنفسي حجم ،اسپيرومتر ،استرپپشتي،   حمل، كوله: ها كليد واژه

  

  13/7/88: تاريخ دريافت

  16/11/88: يخ پذيرشتار

  

  

  مقدمه

 يستجدا نها  انسان هزندگي روزمراز  ،حمل بار به طرق مختلف آن

 پشتي يكي از مصاديق شايع آن است  حمل كوله ،و در اين ميان

هاي پژوهشي مختلفي را به خود اختصاص  زمينه ،اين موضوع). 1(

ن، آموزا دانشپشتي در ميان   رواج حمل كوله .داده است

ها، كارگران معادن و  نشان آتش مانندبسياري مشاغل ، ردانكوهنو

م پاتولوژيك در ساختارهاي ياي از عال زماني پاره  همچنين هم ،...

محققين را بر آن  ،كنندگان از آن  عضالني استفاده - اسكلتي

اي براي  كارهاي بهينه داشت تا ضمن بررسي اثرات آن بر بدن راه

حمل و طرز   هوزن، طرح، نحو. دهندايجاد كمترين آسيب پيشنهاد 

سفت يا شل بودن  و گيري، فركانس و مدت زمان حمل قرار

پشتي از فاكتورهاي مهم در ارتباط با اثرات   هاي كوله استرپ
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مطالعات پيشين در اين ). 2(  باشد مختلف حمل آن بر بدن مي

 يتيپشتي و پاسخ وضع  زمينه حاكي از وجود رابطه بين وزن كوله

 ها از كوله در مواردي كه بچهكه شد  مشاهدهبراي مثال  ؛است

وزن بدنشان استفاده  درصد 10- 15پشتي با وزن بيشتر از  

ها ايجاد  به صورت جبراني وضعيت رو به جلو در سر آن ،كنند مي

حمل   ههمچنين در مطالعاتي كه بر روي اثرات نحو ).3( شود   مي

خص گرديد كه حمل مش ،پشتي بر بدن انجام شده است  كوله

آن موجب افزايش خميدگي طرفي تنه و وضعيت رو به  هطرف يك

هاي  پشتي در وضعيت  حمل كوله ).4( شود مي نيز سر جلوي

 - ثري در ايجاد دردهاي اسكلتيؤم عاملنامطلوب و يا با وزن زياد 

 عضالني و بد - عالوه بر دردهاي اسكلتي). 5 ،6( عضالني است

در وضعيت بدن، محدوديت در عملكرد هاي بيومكانيكي  شكلي

از  متأثراي است كه  كننده   هاي نگران سيستم تنفسي نيز از آسيب

بيشتر تحقيقات انجام گرفته در اين ). 3( باشد پشتي مي  حمل كوله

   اند تنفس پرداخته برپشتي   ثيرات وزن كولهأزمينه به بررسي ت

يفيت عملكرد ريه گر كنهاي تنفسي نمايا كه حجم جا آن از). 7- 9(

محور بررسي مطالعات  ،ها به هنگام حمل بار تغييرات آن ،هستند

ثير أت  هكه تحقيقات اندكي در زمين  اين با وجود). 10 ،11( است

 ،پشتي بر روي عملكرد سيستم تنفسي وجود دارد  حمل كوله  هنحو

هاي  ها بيانگر حساسيت بيشتر سيستم تنفسي به برخي شيوه يافته

 در زمينه اي و همكاران در مطالعه Leggبراي مثال ؛ تاسحمل 

ثير دو روش حمل به صورت يك استرپي و دو استرپي روي أت

هاي تنفسي در حالت حمل  هاي تنفسي نشان دادند كه حجم حجم

 آن دارند  هطرف  كاهش بيشتري نسبت به حمل دو به شكل مورب

ثر ؤم عامليعنوان پشتي به   حمل كوله  هبا توجه به اهميت نحو). 8(

ها در   در ارتباط با اثر آن بر سيستم تنفسي و با نظر به كمبود پژوهش

ترين   در تحقيق حاضر كه به هدف شناسايي صحيح ،اين زمينه

ثير أسعي شد تا به بررسي ت ،پشتي انجام گرفت  روش حمل كوله

طرفه، مورب  وزن بدن به اشكال يك درصد 15پشتي با   حمل كوله

  .هاي تنفسي پرداخته شود رفه بر روي حجمط و دو

  

  ها مواد و روش

  در اين مطالعه كه به صورت شبه تجربي بر روي دانشجويان 

 ،سال دانشگاه علوم پزشكي شيراز صورت گرفت 18-24دختر 

پشتي و در سه حالت   هاي تنفسي در حالت بدون كوله حجم

ل متغيرهاي تنفسي شام. مختلف حمل با هم مقايسه گرديد

FVC ،FEV1  وFEV1/FVC مقادير هر متغير در  .)12( بود

ها دو به دو با    سپس حالت وگيري  چهار حالت ذكر شده اندازه

قبلي و   هبا استفاده از نتايج مطالعتعداد نمونه . هم مقايسه شد

   دو ميانگين و بر اساس اطالعات  هبه كمك فرمول مقايس

2  =Mean difference ،12/4  =SD 080/0 و  =P  به

گيري به صورت آسان از بين  نمونه. نفر تعيين شد 70 ميزان

افرادي كه در اين مطالعه شركت . هدف صورت گرفت  هجامع

 ،اي يا عضو ثابت يك تيم ورزشي نبودند  كار حرفهشورز داشتند،

هيچ گزارشي از  ،بيماري قلبي عروقي و تنفسي نداشته هسابق

 در ضمن ؛دادند ت استخواني نميسينه يا مشكال  هضربه به قفس

. از مطالعه حذف شدند ،قاعدگي قرار داشتند  هافرادي كه در دور

هاي تنفسي روند كار براي فرد شرح  گيري پارامتر قبل از اندازه

ه يانجام تست نيز توضيحاتي ارا  هداده شد و در مورد نحو

هاي  تست. نامه توسط فرد تكميل شد سپس رضايت .گرديد

با نام  Jaegerا دستگاه اسپيرومتر ساخت شركت تنفسي ب

Oxycon منحني مربوط به هر بار  ،دستگاه. انجام گرفت

اطالعات مربوط به هر  هقابليت ذخير كرده،تنفس فرد را رسم 

 ،ها تستجهت انجام تمام  .اشتهاي انجام شده را د فرد و تست

صفحه  گرفت و  فرد در حالت ايستاده رو به روي مانيتور قرار مي

روي مانيتور نمايش  Forced volume expiratory مربوط به

تنفس با استفاده از قطعه دهاني دستگاه و يك گيره . شد داده مي

هاي تنفسي در حالت بدون كوله  ابتدا تست. گرفت بيني انجام مي

هاي حمل  سپس در هر كدام از وضعيت .گرديدپشتي انجام و ثبت  

دقيقه  5بين اجراي اين مراحل . شدها تكرار  تست ،كوله پشتي

هاي حمل كوله  ترتيب انتخاب حالت. استراحت در نظر گرفته شد

وزن  درصد 15اندازه  هپشتي ب  كوله. پشتي به صورت تصادفي بود 

فرد نسبت به شل به طوري كه  ؛فرد با كتاب و وزنه پر شد هر بدن

 )Comfort fit(پشتي احساس راحتي   يا سفت بودن بندهاي كوله

دو طرفه، كوله پشتي به صورت دو طرفه  براي حالت. داشته باشد

پشتي   طرفه، كوله  يكدر حالت  ؛هاي افراد قرار گرفت روي شانه

از نيز براي حالت مورب  ؛دو بنده روي شانه راست افراد قرار گرفت

 كوله پشتي يك بنده به صورتي استفاده شد كه روي شانه راست
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در هر كدام از . از روي قفسه سينه عبور كندقرار گيرد و  افراد

دم و بازدم عميق سه بار انجام شد كه  ،هاي ارزيابي شده حالت

به عنوان بهترين نتيجه  ،كردهافزار بهترين حالت را انتخاب  نرم

دستگاه توسط يك  تنظيم الزم به ذكر است كه .داد گزارش مي

و شرايط گرفت  ها صورت مي پمپ هر روز قبل از انجام تست

، فشار و رطوبت هوا هر روز به دستگاه داده  محيط شامل دما

به منظور بررسي تغييرات ايجاد شده در پارامترهاي تنفسي . شد مي

. استفاده شد) Paired t-test(ها  زوج  همورد مطالعه از تست مقايس

پشتي با سه حالت ديگر   پارامترهاي تنفسي در حالت بدون كوله

پشتي نيز به صورت دو به   سه حالت حمل كوله سپس .مقايسه شد

   .دو با هم مقايسه شدند

FVC )Forced Vital Capacity:(  ظرفيت حياتي قوي، كل

طي يك بازدم  ،كه بعد از يك دم عميقاست حجم گازي 

  . شود عميق از ريه خارج مي

FEV1 )Forced Expiratory Volume in first second(: 

كه طي يك است نيه اول، حجم گازي حجم بازدمي قوي در ثا

  . شود ثانيه بعد از دم عميق طي يك بازدم عميق از ريه خارج مي

FVC/FEV1: نسبتي از  و كند ها را بيان مي نسبت اين حجم

FVC شود است كه در اولين ثانيه از ريه خارج مي.  
  

  ها يافته

پشتي   در سه حالت حمل كوله FEV1براي مقايسه مقادير 

ها  شتي از آزمون مقايسه زوجپ  حالت بدون كولهنسبت به 

 طرفه،  هاي يك يك از وضعيت  در هر FEV1. استفاده شد

پشتي مورد مقايسه قرار   مورب و دو طرفه با حالت بدون كوله

 مقادير مربوط به سنجش پارامترهاي تنفسي در جدول. گرفت

  .ه شده استيارا 1

پشتي ميزان   كولهطرفه با حالت بدون   در مقايسه حمل يك 

، در مقايسه ) = 676/0P(دار نبود  تغييرات از نظر آماري معني

داري  پشتي نيز تغيير معني  حمل مورب با حالت بدون كوله

و در مورد حمل دو طرفه نسبت به )  = 866/0P( يافته نشد

 داري نبود پشتي نيز تغيير آماري معني  حالت بدون كوله

)780/0P =  .( پشتي دو به   هاي حمل كوله حالتهر كدام از

طرفه با   در مورد مقايسه حمل يك ؛دو نيز با هم مقايسه شد

، در مقايسه ) = 682/0P( دار نبود مورب تغيير آماري معني

داري نبود  طرفه با دو طرفه تغيير آماري معني  حمل يك

)752/0P =  ( و در مورد مقايسه حمل مورب با دو طرفه نيز

  ). = 892/0P(داري يافته نشد  عنيتغيير آماري م

پشتي   در سه حالت حمل كوله FVCبراي مقايسه مقادير  

ها  پشتي از آزمون مقايسه زوج  نسبت به حالت بدون كوله

طرفه،   هاي يك در هر يك از وضعيت FVC. استفاده شد

پشتي مورد مقايسه قرار   طرفه با حالت بدون كوله مورب و دو

پشتي   طرفه با حالت بدون كوله  ل يكدر مقايسه حم. گرفت

با ).  = 998/0P(دار نبود  ميزان تغييرات از نظر آماري معني

ميزان تغييرات  ،پشتي  مقايسه حمل مورب و حالت بدون كوله

در مقايسه حمل دو ).  = 620/0P(دار نبود  از نظر آماري معني

پشتي نيز تغيير آماري   طرفه نسبت به حالت بدون كوله

  هاي حمل كوله هر كدام از حالت .) = 694/0P(دار نبود  يمعن

پشتي دو به دو با هم مقايسه شدند كه در مورد مقايسه حمل 

در ).  = 443/0P( دار نبود طرفه با مورب تغيير آماري معني  يك

دار  تغيير آماري معنينيز طرفه با دو طرفه   مقايسه حمل يك

حمل مورب با دو طرفه  و در مورد مقايسه)  = 448/0P(نبود 

  ). = 166/0P(داري يافت نشد  نيز تغيير آماري معني

در سه حالت  FVC/FEV1 درصد براي مقايسه مقادير 

پشتي از آزمون   پشتي نسبت به حالت بدون كوله  حمل كوله

در هر يك از  FVC/FEV1 درصد .ها استفاده شد مقايسه زوج

 حالت بدون كوله طرفه، مورب و دو طرفه با  هاي يك وضعيت

طرفه با   در مقايسه حمل يك .پشتي مورد مقايسه قرار گرفت 

دار  پشتي ميزان تغييرات از نظر آماري معني  حالت بدون كوله

 در مقايسه حمل مورب با حالت بدون كوله).  = 403/0P(نبود 

در مورد  ؛) = 454/0P(داري يافته نشد  پشتي نيز تغيير معني 

پشتي نيز تغيير   به حالت بدون كوله حمل دو طرفه نسبت

هاي حمل  هر كدام از حالت .) = 373/0P(دار نبود  آماري معني

 پشتي دو به دو مقايسه شد كه در مورد مقايسه حمل يك  كوله

در ).  = 876/0P( ار نبودد طرفه با مورب تغيير آماري معني 

ر دا تغيير آماري معنينيز طرفه با دوطرفه   مقايسه حمل يك

و در مقايسه حمل مورب با دو طرفه نيز )  = 101/0P(نبود 

  ). = 103/0P( داري يافت نشد تغيير آماري معني
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 هاي مختلف حمل كوله پشتي هاي تنفسي در وضعيت مقادير حجم .1 جدول

 انحراف معيار ميانگين تعداد 

FEV1 69/0 16/2 70 پشتي  در حالت بدون كوله 

FEV1 65/0 19/2 70 طرفه  در حالت حمل يك 

FEV1 66/0 17/2 70 در حالت حمل مورب 

FEV1 64/0 18/2 70 طرفه در حالت حمل دو 

FVC 68/0 91/2 70 در حالت بدون كوله پشتي 

FVC 61/0 91/2 70 طرفه در حالت حمل يك 

FVC 58/0 88/2 70 در حالت حمل مورب 

FVC 58/0 94/2 70 طرفه در حالت حمل دو 

FVC%/FEV1 18/17 50/74 70 پشتي  در حالت بدون كوله 

%FVC/FEV1 96/18 02/76 70 طرفه  در حالت حمل يك 

%FVC/FEV1 16/19 80/75 70 در حالت حمل مورب 

%FVC/FEV1 12/20 09/73 70 در حالت حمل دو طرفه 

 .د بيان شده استبر اساس درص FEV1/FVCمقادير و  بر اساس ليتر FEV1و  FVCمقادير                     

  

  بحث

هاي شايع حمل بار،  يكي از روش ،طور كه اشاره شد  همان

پشتي بر روي وضعيت،   حمل كوله. پشتي است  حمل كوله

ثير أرد ريوي تملكاسكلتي و حتي ع -سيستم عضالني

از مطالعات، اثرات حمل بار بر عملكرد  دسته يك .گذارد  مي

 ن مطالعات، حمل كولهريوي را بررسي كرده و تعدادي از اي

اين  .ستا  هاي مختلف را مورد مطالعه قرار داده پشتي با وزن 

 هاي مختلف حمل كوله ثير روشأمطالعه نيز به منظور بررسي ت

سال  18- 24هاي تنفسي در دانشجويان دختر  پشتي بر حجم 

جهت دستيابي به اهداف تحقيق، ميزان  ،بنابراين. انجام شد

در حالت  FVC/FEV1 درصد و FEV1 ،FVCمتغيرهاي 

  كوله هطرف طرفه، مورب و دو  پشتي، حمل يك  بدون كوله

وزن بدن ارزيابي و ثبت شد و سپس توسط  درصد 15پشتي با 

 بودنتايج بيانگر آن . دگرديبا هم مقايسه  ها آزمون مقايسه زوج

 هاي حمل يك پشتي با روش  كه در مقايسه حالت بدون كوله

داري  پشتي تفاوت آماري معني  كوله  هطرف وطرفه، مورب و د 

و  Muzaاز سوي ديگر . در ميزان متغيرها ايجاد نشده است

 2001در سال و همكار  Laiو ) 11( 1989در سال همكاران 

پشتي را بر روي عملكرد ريوي   كوله هطرف ثير حمل دوأت) 9(

مورد مطالعه قرار دادند و مشاهده كردند كه با افزايش وزن، 

 درصدولي در  ،كاهش يافت FVCو  FEV1تغيرهاي م

FVC/FEV1 چنين  هم. تغييري ديده نشدLegg  در و همكار

پشتي   كوله  هطرف كه حمل دو ندنشان داد) 1( 2004سال 

شود ولي تفاوت  مي FVCي در ردا موجب كاهش معني

. ديده نشد FVC/FEV1 درصدو  FEV1داري در  معني

Chow  ثير وزن كولهأت )10( 2005 نيز در سالو همكاران 

 نموده،طرفه را بر روي تنفس بررسي  پشتي در حمل دو 

پشتي كاهش   كه با افزايش وزن كوله ندكرد مشاهده

  . شود مشاهده مي FVCو  FEV1داري در  معني

 بوددو به دو بين سه حالت حمل نتايج بيانگر آن  همقايس 

اين متغيرها وجود داري در مقادير  يكه از نظر آماري تفاوت معن

در سال و همكار  Legg  هاين در حالي است كه در مطالع رد؛ندا

كننده ريوي در حالت  ديده شد كه تغييرات محدود) 1( 2004

  . پشتي بوده است  طرفه كوله مورب بيشتر از حالت حمل دو

تفاوت نتايج حاصل از اين مطالعه با مطالعات قبلي ممكن  

كه هنوز  جا از آن. يجاد شده باشدهاي مختلفي ا است به علت

اطالعات كافي در اين زمينه وجود ندارد، مقايسه اين نتايج با 

نتايج تعداد معدودي از مطالعات در اين زمينه ممكن است خالي 

كي ديگر از داليل احتمالي از نظر بيومكانيكي، ي. از اشكال نباشد

حالتي كه در  .پشتي است  تغيير در وضعيت افراد حين حمل كوله
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 تنه داراي يك وضعيت رو به جلو باشد، به دنبال حمل كوله

ناشي از آن  Chest Expansion، پشتي به عقب متمايل شده 

. ثير معكوسي داشته باشدأهاي تنفسي ت تواند حتي روي حجم مي

آموزان صورت  از طرفي بيشتر مطالعات گذشته بر روي دانش

به بلوغ عضالني  سال 18و چون افراد باالي است گرفته 

اند، احتمال دارد كه اثرات حمل بار بر روي اين  اسلكتي رسيده

در  ،عالوه بر اين. آموزان متفاوت باشد دسته از افراد با دانش

گيري متفاوتي نيز  هاي اندازه تحقيقات پيشين از وسايل و روش

ثير أاستفاده شده است كه به نوبه خود بر روي تفاوت نتايج ت

پشتي   كوتاه مدت حمل كوله  هكه استفاد ديگر اين. گذارد مي

شايد اگر فرد مدت زمان . گذاري باشد ثيرأتواند عامل ت مي

به شكل ديناميك تست كرد و يا  را حمل مي  تري آن طوالني

مدت حمل بار بر روي تنفس قابل  ثيرات بلندأت ،شد ميانجام 

حمل  در حالي كه حداكثر وزن توصيه شده براي. مشاهده بود

در اين  ،)13(  باشد وزن بدن فرد مي درصد 15تا  10پشتي   كوله

وزن بدن در نظر گرفته  درصد 15پشتي با   مطالعه حمل كوله

هاي تنفسي را  پشتي بر حجم  در مطالعاتي كه اثر وزن كوله. شد

و  Legg. هاي مختلفي استفاده شده است اند، از وزن بررسي كرده

 Muza. يلوگرم را مورد مطالعه قرار دادك 6وزن ثابت ) 1(همكار 

كيلوگرم  30و  10، 0پشتي با سه وزن   از كولهو همكاران 

و  درصد 20، درصد 10پشتي با   كولهو همكار  Lai. استفاده كرد

 از كولهو همكاران  Chowوزن بدن را به كار برد و  درصد 30

ه وزن بدن استفاد درصد 15و  5/12، 10، 5/7، 5، 0پشتي با  

پشتي در اين تحقيقات با   اختالف در وزن كوله ،بنابراين. كرد

. تواند يكي از داليل متفاوت شدن نتايج باشد حاضر، مي همطالع

  رسد كه طبق نتايج اين تحقيق، حمل كوله چنين به نظر مي

هاي  داري در حجم وزن بدن تغيير معني درصد 15پشتي با 

تري از وزن بدن مورد كند و اگر درصد بيش تنفسي ايجاد نمي

تغييرات ايجاد شده از نظر آماري احتمال  ،مطالعه قرار گرفته بود

گردد مطالعات آينده با  توصيه مي ،بنابراين. شد مشهودتر مي

استفاده از بارهايي با درصدهاي بيشتري از وزن بدن و در 

  .هاي ديناميك حمل بررسي گردد وضعيت

 
  گيري نتيجه

 درصد 15پشتي با   داد كه حمل كوله نتايج اين تحقيق نشان

تغيير  طرفه طرفه، مورب و دو  وزن بدن به سه شكل يك

كند و  هاي تنفسي مورد مطالعه ايجاد نمي داري در حجم معني

داري از لحاظ آماري ديده  حمل نيز تفاوت معني يها بين روش

كه  توان گفت در مجموع با توجه به نتايج تحقيق مي. نشد

) وزن بدن درصد 15(شتي با حداكثر ميزان مجاز پ  حمل كوله

به نظر  ،بنابراين. هاي ريوي ندارد ثير قابل توجهي بر حجمأت

وزن بدن بر  درصد 15رسد كه اثرات حمل بار با كمتر از  نمي

اي داشته باشد و  كننده  روي سيستم تنفسي وضعيت نگران

ن ولين و والدين هشدار جدي در ايؤلزومي ندارد كه به مس

  .مورد داده شود

  

  تشكر و قدرداني

بخشي  يس دانشكده توانياز جناب آقاي دكتر محسن رازقي، ر

شيراز و سركار خانم هاله قائم، كارشناس دانشگاه علوم پزشكي 

 .آيد آمار تقدير و تشكر به عمل مي
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Abstract 
 

Introduction: There is massive research about the effects of backpack carriage on the posture and the 
musculoskeletal system, but little has been done to investigate the influence of backpack carriage on the 
lung's function. The aim of this study was to compare the effects of three different methods of carrying a 
backpack with a load weighing 15% of body weight on the respiratory volumes.  

Materials and Methods: Seventy healthy subjects (aged 18 to 24 years, with the mean range of  
20/47 ± 1.55 years) participated in this study. At first, respiratory volumes (i.e. FEV1, FVC, FEV1/FVC %) 
were measured without carrying a backpack. Then, respiratory volumes were measured while the subjects 
were carrying a backpack in three different methods. An Oxycon Spirometer was used to measure the 
respiratory volumes. Paired T-Test was used for statistical analysis of the data. 

Results: There was no significant difference between the amounts of FEV1, FVC, and FEV1/FVC% in 
no- backpack condition with those pertaining to the three different methods of backpack carriage (i.e. 
single strap, double strap, and cross chest). Also, differences in respiratory variables among the three 
methods of carrying were not statistically significant when these conditions were compared with each 
other. 

Conclusion: Carrying a backpack loaded with material that comprised 15% of the subject's body weight 
did not cause any significant differences in respiratory volumes and there was no significant difference 
between the three ways of carrying with regard to variables studied. Therefore it seems that backpack 
carrying with less than 15% of body weight has probably no effect on respiratory system. 
Keywords: Carrying, Backpack, Strap, Spirometer, Respiratory volumes. 
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