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 چکیده

این مطالعه با هدف از برآورد ظرفیت هوازي انسان می توان در ایجاد تناسب هرچه بیشتر بین فیزیولوژي کارگر و کار استفاده نمود.  هدف: زمینه و

  به انجام رسید. 1392تعیین ظرفیت هوازي کارگران مرد صنایع شهر سنندج و تعیین عوامل موثر بر آن در سال 

از کارگران مرد سالم غیر سیگاري به صورت تصادفی انتخاب شدند. براي تعیین ظرفیت هـوازي کـارگران از   نفر 200این تحقیق براي انجام  :روش

و براي بررسـی ارتبـاط    t آزمون  از  VO2-max. براي بررسی روابط بین متغیرهاي کیفی با میانگین تست پله تاکسورت و شاهنواز استفاده گردید

و رگرسیون خطـی چنـد گانـه و بـراي سـاختن بهتـرین مـدل از آنـالیز          one way ANOVAاز  VO2-maxمیانگین  بین متغیرهاي کمی و

stepwise .در رگرسیون خطی چندگانه  استفاده گردید  

ـ  92/2±)34/0(بر طبق نتایج میانیگین ظرفیت هوازي کارگران  :یافته ها  بـدن و  ین وزنلیتر بر دقیقه بدست آمد. نتایج این مطالعه نشان داد کـه ب

، سـن، سـطح سـواد، عـادت ورزش     BMIوضعیت تاهل  با بیشترین ظرفیت هوازي رابطه معنی دار وجود دارد. با توجه به نتایج این مطالعه بین قد، 

  کردن، نظام نوبت کاري و خستگی هنگام انجام کار با بیشترین ظرفیت هوازي رابطه معنی دار وجود ندارد.

  از عوامل موثر بر بیشترین ظرفیت هوازي می باشد.وزن  و وضعیت تاهل :نتیجه گیري

  تاکسورت و شاهنواز کلحداکثر ظرفیت هوازي، تناسب فیزیولوژیک، ظرفیت انجام کار فیزیکی، پروت :واژه هاکلید
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  مقدمه

شـمگیري کـه امـروزه در زمینـه     با وجـود پیشـرفت هـاي چ   

خودکارسازي کارها در  صنایع حاصل شده اما باز هم نقش عامل 

انسانی کم رنـگ نگشـته و بسـیاري از کارهـا بـه وسـیله نیـروي        

فیزیکی عامل انسـانی انجـام مـی گیـرد کـه ایـن نـوع کارهـا در         

  .)1(کشورهاي در حال توسعه و کمتر توسعه یافته بیشتر است

مقـداري   ،نوع کاري از نظر میزان سخت بـودن از آنجا که هر 

مشخص انرژي براي انجام می طلبد و از طرف دیگر هر فـردي بـا   

توجه به ظرفیت هاي قلبی عروقـی و جسـمانی قـادر بـه تـامین      

بنابراین نیاز است  )2(مقداري مشخص انرژي براي انجام کار است

بین  به منظور بهبود کارایی و اثربخشی بیشتر سیستم هاي کاري

این دو ویژگی(مقدار انرژي الزم براي انجام کار و مقـدار ظرفیـت   

تولید انرژي فرد) تطابق ایجاد گردد که ارگونومیست هـا ایـن دو   

مقدار را به منظور تطابق شاغل بـا شـغل از لحـاظ فیزیولـوژیکی     

  .)4,3( اندازه گیري می نمایند

جـام کـار   ظرفیـت ان بـه  غالبا توانایی فرد در انجام دادن کار،  

که ظرفیت انجام کـار حـداکثر مقـدار     )5(فیزیکی تعبیر می شود

سـاعته ضـمن   8انرژي است که فرد می تواند در یک بـازه زمـانی   

انجام کار، بدون اینکه در دراز مدت دچار خسـتگی جسـمانی یـا    

  . )kcal/min( )8-5فیزیولوژیک گردد به مصرف برساند.(

، 1ت انجام کـار فیزیکـی  بیشتر محققان بر این باورند که ظرفی

بدست مـی   2از راه اندازه گیري مقدار حداکثر ظرفیت هوازي فرد

آید. حداکثر ظرفیت هوازي که معـادل حـداکثر اکسـیژن جـذب     

است برابر با مقدار اکسیژنی است کـه در یـک    VO2-maxشده 

دقیقه در زمان انجام کار با حداکثر توانایی و قـدرت، تـنفس مـی    

و میلـی لیتـر در کیلـوگرم     kcal/minدو واحد گردد و معموال با 

در دقیقه سنجیده می شود. حداکثر ظرفیت انجـام کـار فیزیکـی    

رابطه مستقیمی با این شاخص دارد و معموال از روي این شاخص 

باعـث مـی شـود فـرد      VO2-maxبدست می آید. مقادیر باالي 

و ظرفیت باالیی در انجام کار داشته و در ضمن انجام کار تحمـل  

ــد.     ــتگی کن ــاس خس ــر احس ــته و دیرت ــتري داش ــتقامت بیش اس

، ورزش کردن، سیگار نکشـیدن،  BMIفاکتورهاي متعددي مانند 

احساس رضایت از کـار و سـطح خسـتگی بـر بیشـترین ظرفیـت       

 .)1،2،7و 9-15(هوازي تاثیرگزار بوده اند

                                                             
1 - PWC(Physical Work Capacity) 
2 - VO2-max 

بنابراین ارگونومیست ها می کوشند تـا نحـوه و زمـان انجـام     

تنظیم نماینـد بـراي مثـال     VO2-maxبا مقدار کارها را مطابق 

% 100بعضی محققان پیشنهاد کرده اند کـه کارهـایی در حـدود    

دقیقـه انجـام شـود و یـا بـراي      3باید کمتر از  VO2-maxمقدار 

دقیقــه را  10-20حــدود   80-90انجـام فعالیتهــایی در حـدود %  

  )2پیشنهاد کرده اند. (

حداکثر ظرفیت % 33ر به طور کلی اکثر ارگونومیست ها مقدا

هوازي را به عنوان حد قابل قبول مصرف انرژي بـراي انجـام کـار    

  )4روزانه تعیین نموده اند. (

از روي  VO2-maxدر بیشتر روشهاي انـدازه گیـري مقـدار    

  اندازه گیري تعـداد ضـربان قلـب و نـبض ایـن مقـدار را بدسـت        

  )13، 8، 7، 4، 2، 1 می آورند.(

وز تحقیقات محدودي در زمینـه بـرآورد   در کشور ما تا به امر

VO2-max  کارگران صنایع و نیز تعیین عوامل موثر بر آن انجام

گرفته و جنبه هاي زیادي در این زمینه هنوز مبهم است. مطالعه 

حاضر با هدف برآورد ظرفیت هوازي و تعیین همبسـته هـاي آن   

در کارگران مرد صنایع سـنندج انجـام گرفـت. یافتـه هـاي ایـن       

طالعه می تواند راهنماي مفیدي در زمینـه گـزینش و اسـتخدام    م

کارگران براي انجام کارهاي مشخص باشد که به تبع آن بسـیاري  

از مشکالت شغلی بـه علـت عـدم تطابقـات در ایـن زمینـه حـل        

گردیده و بهره وري بیشـتر سیسـتم کـاري را بـه دنبـال خواهـد       

  داشت.

  مطالعهروش 

انجـام شـد. بـر اسـاس      مقطعیتحلیلی این مطالعه به صورت 

نفر  1918،  1392سالکارخانه فعال شهر سنندج در  38در آمار 

 را تشکیل دادند. کارگر مرد وجود داشتند که جامعه مورد مطالعه
فاقـد   کـه  سـنندج  شـهر  صـنایع  کارگران مـرد معیار ورود شامل 

مصـرف  نیز سـابقه  ) و COPDریوي(،هرنوع بیماري قلبی عروقی

تعداد نمونه ها بـا اسـتفاده از نتـایج مطالعـات      دند.بو مواد دخانی

 15درصد و با محاسبه سـایش   95)در سطح اطمینان 1-3قبلی (

  نفر انتخاب شد. 200برابر  ، با استفاده از فرمول زیردرصد

  
شـماره   1918تا  1در ابتدا کل کارگران کارخانه ها از شماره 

نسـبت و تصـادفی انتخـاب    گذاري شده و به صـورت تسـهیم بـه    

کارخانه چند  38صورت گرفت و بدین ترتیب مشخص  شد که از 

 200کارخانه و چند نفر کارگر باید به مطالعه وارد شوند و در کل 

ــراي جمــع آوري   نفــر در تحقیــق حاضــر شــرکت داده شــدند. ب

بـراي ثبـت ویژگـی هـاي      دو قسـمتی  اطالعات  از پرسشنامه اي
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 صـورت  اول بـه  قسـمت  تفاده شـد کـه  دموگرافیک نمونه ها اس
 گیـري  انـدازه  از طریق دوم قسمت و کارگر با حضوري مصاحبه

 اول قسـمت  تکمیـل گردیـد.   محققـین  توسـط  الزم پارامترهاي
 وضـعیت  شـغل،  کار، سن، سابقه مورد در سؤاالتی به پرسشنامه

 ورزش کـاري،  نوبـت  نظـام  در اشـتغال  تحصیالت، میزان تأهل،
کـار   حـین  در احسـاس خسـتگی   کـار،  از رضـایت  میزان کردن،

 و تعـداد  وزن، قـد،   دوم پرسشنامه قسمت در و یافته اختصاص
 ثبت و اندازه گیري خاصی ابزارهاي و ها روش با که نبض ضربان
  .گردید

براي اندازه گیري قد از متر نواري و بـراي انـدازه گیـري وزن    

 فیـت ظر بیشـترین  دیجیتال استفاده گردیـد.  ترازوي کارگران از
بـا    & Shahnavaz Tuxworth ازپروتکـل  استفاده با هوازي

 وسیله به 1977 سال در روش اندازه گیري نبض محاسبه شداین
 طراحـی،  کـارگري ایرانـی   جامعـه  یـک  در شاهنواز و تاکسورت

 5 مدت به فرد روش این در ).37و1است( هیافت توسعه و تدوین
 و باال دقیقه در لهپ 25 نرخ متري با سانتی 40 پله یک از دقیقه
 در وي نبض ثانیه 30 گذشت از پس و سپس نشسته رفته پایین
) از طریق ضـربان  150-180) و (90-120)، (30-60هاي ( ثانیه

بـا اسـتفاده از     bشریان گردن اندازه گیري گردید. آنگاه شاخص 

  فرمول زیر محاسبه شد.  

 
محاسـبه    Y=-0.378 X+4.67 سپس با استفاه از معادلـه 

مـی   bشـاخص   X و  VO2maxمقـدار   Y در این معادلـه . شد

باشد. با توجه به اینکه کـارگران مـورد مطالعـه در شـیفت هـاي      

ساعته مشغول به فعالیت بودند، با استفاده از فرمـول زیـر   8کاري 

حداکثر ظرفیت انجام کار فیزیکی بر حسب کیلوکالري بر دقیقـه  

 ردید.محاسبه گ  PWCمحاسبه و سپس از این طریق 
5 = (VO2-max) ×کار انجام ظرفیت حداکثر 

 لیتر یک مصرف حرارتی تقریبی ارزش 5 عدد فرمول این در
 لیتـر  یک سوختن از که گویاي آنست که است بدن در اکسیژن
  شود. می تولید کیلوکالري انرژي 5 بدن در اکسیژن

=PWC (Kcal/min) درصد 33× کار انجام ظرفیت  

 انتخاب کارگران از پس که رت بودصو بدین کار انجام روش
 از یـک  بـراي هـر   آزمون انجام ي نحوه توضیح و کارخانه هر در

 را خـود  نامه، آمـادگی  رضایت فرم کردن امضاء با آنها ها، نمونه
 پرسشـنامه  تکمیـل  پـس از  کردند. اعالم آزمون در شرکت براي

  و تنفسـی  هـاي  بـه نـاراحتی   او اینکـه  از اطمینـان  و فرد توسط

 گیري اندازه با را خود محققین کار ،بودندن مبتال عروقی -یقلب 
 & Tuxworthو سپس آزمـون   نموده آغاز کارگران وزن و قد

Shahnavaz براي  مطالعه، این در  .شد انجام کارخانه محل در

تجزیه و تحلیل داده هـا، ابتـدا آمـار توصـیفی شـامل میـانگین و       

کـار اسـتخراج گردیـد و     وزن و سابقه قد، سن، انحراف استاندارد

در دو گــروه ازنوبــت کــار و  VO2-max مقایســهســپس بــراي 

 دخانیات، ورزشکار استعمال بدون و دخانیات استعمال با روزکار،
 داراي شغلی، بدون رضایت و شغلی رضایت داراي ورزشکار، غیر و

 اسـتفاده  t آزمـون  از احساس خستگی بدون و خستگی احساس
ارتباط بین متغیرهاي کمـی و میـانگین    و براي بررسی افراد .شد

VO2-max  ــاده و از رگرســیون خطــی ــراي  س ــه و ب ــد گان چن

در رگرسـیون خطـی    stepwiseساختن بهترین مـدل از آنـالیز   

بـراي   05/0کمتـر از   pچندگانه  استفاده گردید. در نهایت مقدار 

 SPSS19معنی داري فاکتورها در نظر گرفته شد. از نـرم افـزار   

  ه و تحلیل نتایج استفاده شد.براي تجزی

  یافته ها

نفر از کارگران مـرد صـنایع شـهر سـنندج وارد مطالعـه      200

سـال بـود. میـانگین سـایر     14/36±08/9شدند که میانگین سـن  

 BMIمتغیرهاي افراد مورد بررسـی بـه ترتیـب بـراي وزن، قـد و     

ــا  ــر ب ــوگرم،  66/77±18/12براب ــانتیمتر و  26/174±79/6کیل س

  ود.ب  84/3±58/25

  )PWC، ظرفیت کار فیزیکی (VO2-maxآمار توصیفی متغیرهاي  :1جدول

  حداکثر  حداقل  معیارانحراف   میانگین  متغیر

VO2-max(لیتر بردقیقه) 60/3  77/1  34/0  92/2  

P.W.C)(44/5  38/2  58/0  39/4  کیلوکالري بر دقیقه  
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 VO2-maxبرخی از ویژگی هاي فردي کارگران و ارنباط آنها با  :2جدول

 VO2-max p-valueمیانگین و انحراف معیار   درصد  متغیر

  وضعیت تاهل

  94/2)±55/0(  5/85  متاهل
  78/2)±24/0(  5/14  مجرد  01/0

  تحصیالت

  88/2  )±33/0/0(  2/47  راهنمایی و کمتر

  95/2)±31/0/0(  1/39  متوسطه و دیپلم  23/0

  89/2)±29/0(  7/13  عالی

  نظام کار
  94/2)±40/0(  6/53  نوبت کار

20/0  
  84/2)±33/0(  4/47  روز کار

  عادت ورزش کردن
  92/2)±32/0(  9/34  بلی

94/0  
  91/2)±57/0(  1/65  خیر

  رضایت شغلی
  91/2)±61/0(  80  بلی

86/0  
  92/2)±28/0(  20  خیر

  احساس خستگی هنگام کار
  92/2)±35/0(  1/76  بلی

90/0  
  91/2)±30/0(  9/23  خیر

  

-VO2نتایج فقط بین وضـعیت تاهـل بـا میـزان     با توجه به 
max )رابطه معنی دار یافت شدP=0.01   به طوري کـه میـزان (

VO2-max     کارگران متاهل بیشتر از کارگران مجرد بـود. بـین

میزان تحصیالت، نوبت کاري، عـادت بـه ورزش کـردن، رضـایت     

رابطه  VO2-maxشغلی و احساس خستگی هنگام کار با مقدار 

پیدا نشد اما کارگرانی که تا حد متوسطه و دیپلم سـواد  معنی دار 

داشتند، کارگرانی که در نظام نوبـت کـاري مشـغول بـه فعالیـت      

بودند، کارگرانی که به ورزش کردن عادت داشتند، کارگرانی کـه  

از شغل خود راضی نبودند و کـارگرانی کـه در ضـمن انجـام کـار      

ـ  VO2-maxاحساس خستگی کمتـري داشـتند میـزان     االتري ب

  داشتند.

نتایج رگرسیون چند گانه براي متغیرهاي کمی اصلی  :3جدول 

  VO2-maxپیشگویی کننده 

 t p-valueمقدار  b  متغیر
  0001/0  376/3  119/1  مقدار ثابت

  0001/0  76/14  02/0  وزن
  

 اینکـه  بـه علـت   BMIو متغیرهاي قـد  stepwiseپس از آنالیز 

ایـن ترتیـب متغیـر وزن بـا     از جدول حذف و به  نبودند معنی دار

در  رابطـه معنـی دار داشـت    کـه  کـارگران  VO2-maxمیانگین 

  .جدول مشخص است

نشـان   vo2maxتحلیل رگرسیون خطی بین وزن و همجنین 

  رابطه خطی بین این دو متغیر به صورت زیر وجود دارد:داد که 

Vo2max = 1.41+ 0.019 weight 
ی که در این تحقیـق  این رابطه نشان می دهد در بین کارگران

مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد، بــا افــزایش وزن(کیلــوگرم) مقــدار 

vo2max .(لیتر بر دقیقه) افزایش می یابد  

  بحث  

 مـورد  نفـري  200 نتایج مطالعه حاضر نشان داد که  جامعـه 
) و میـانگین قـد   14/36±08/9مطالعه داراي میانیگین سن برابر (

افـراد   BMIین میـانیگین  بودنـد. همچنـ  )26/174±79/6برابر با(

ره اضافه وزن ) بود که در گست58/25±84/3مورد مطالعه برابر با (

ــان  ــتند و می ــرار داش ــتاندارد  ق ــراف اس و  VO2-maxگین و انح

PWC   ــر ــب برابـ ــه ترتیـ ــه و  92/2±34/0بـ ــر دقیقـ ــر بـ لیتـ

  کیلوکالري بر دقیقه بود.58/0±39/4

کارگران ورد شده در نتایج این بررسی ظرفیت هوازي برآطبق 

کـه مـورد    کارخانجات شهر سنندج نسبت به سـایر نقـاط کشـور   

ظرفیـت هـوازي   طوري کـه   باالتر می باشد اند بررسی قرار گرفته

مطالعــه دانشــمندي و  رآورد شــده در ایــن مطالعــه نســبت بــهبــ

 69/2±263/0) در میان کارگران مرد صـنایع شـیراز (  3همکاران(

زي بـرآورد شـده در ایـن    لیتر بر دقیقه) بیشتر است. ظرفیت هـوا 

) کـه بـا   1مطالعه با نتایج حاصل از مطالعـه چوبینـه و همکـاران(   

استفاده از تست پله بر اساس پروتوکـل تاکسـورت و شـاهنواز در    
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لیتـر   66/2±35/0میان کارگران مرد سپیدان به انجام رسانده اند(

بر دقیقه) بیشتر است. ظرفیت هوازي برآورد شده در این مطالعـه  

لیتـر بـر    45/4±629/0) (36ایج مطالعـه مالـک و همکـاران(   از نت

دقیقه) پایین تر است. نتایج حاصل از این مطالعه با نتایج حاصـل  

) که روش مطالعه حاضر توسط 37از مطالعه تاکسورت و شاهنواز(

لیتر بر  65/2آنان ارائه گردیده در میان یک جامعه کارگري ایران(

  دقیقه) بیشتر است.

نتایج این مطالعه نشان داد که بین وضـعیت تاهـل و ظرفیـت    

) کـه در مطالعـات   =0.05Pهوازي رابطه معنـی دار وجـود دارد (  

قبلی به این موضوع توجه نشده است که براي توجیه معنی داري 

این رابطه فاکتورهـاي مخـدوش کننـده متعـددي وجـود دارد از      

جـرد مسـولیت و   هل به نسبت کارگران ماجمله اینکه کارگران مت

وظایف بیشتري را در زندگی عالوه بر مسئولیت و وظـایف کـاري   

بر عهده داشته که این خود می طلبد این افراد فعالیت فیزیکـی و  

تالش بیشتري را بـه عمـل آورنـد کـه احتمـاال موجـب افـزایش        

  بیشترین ظرفیت هوازي و کار فیزیکی این افراد می گردد.

متغیرهـاي سـطح سـواد،     بـین  بر اساس نتایج مطالعه حاضر 

 بـا  نظام کار، رضایت شغلی و احساس خستگی هنگام انجـام کـار  

نتایج با  که وجود نداشت ارتباط معنی دار حداکثر ظرفیت هوازي

)بـر اسـاس   38و  37، 36، 2، 1.(مطالعات پیشین همخـوانی دارد 

افراد ورزشکار و غیـر   VO2-maxمیانگین  بین نتایج این مطالعه

فاوت معنی دار آماري وجود ندارد که در جهـت عکـس   ورزشکار ت

  . )28 ,27( نتایج مطالعات پیشین است

وزن بـا   VO2-maxچند گانـه بـین    تحلیل رگرسیون خطی

نشان داد که ارتباط معنی دار بین متغیرهاي یاد شده وجود دارد 

  مطالعـات پیشـین مطابقـت دارد.   هـاي  که ایـن یافتـه بـا یافتـه     

  )37و  36، 35، 29، 27، 26، 25، 23 ،14، 13، 12، 3، 1(

ممکـن   قبلـی  مطالعـات  با مطالعه این از حاصل نتایج تفاوت

هنـوز   کـه  جا آن از باشد. شده ایجاد مختلفی هاي علت به است

بـا   نتـایج  ایـن  مقایسـه  ندارد، وجود زمینه این در کافی اطالعات

خالی  است ممکن زمینه این در مطالعات از محدودي تعداد نتایج

نظر تفـاوت هـاي    از احتمالی دالیل از دیگر یکی نباشد. اشکال از

جغرافیایی محل زندگی و کار کارگران است که نیـاز دارد بیشـتر   

 بیشـتر  طرفـی  از .بـر روي ایـن موضـوع بررسـی صـورت گیـرد      
روي افـراد بـا سـنین مختلـف و اطالعـات       بـر  گذشـته  مطالعـات 

هـا مـی توانـد بـر     آنتروپومتریک مختلف صورت گرفته و این تفاوت

  روي نتایج اثر گذار باشد.

  نتیجه گیري

برآورد ظرفیت هوازي معیاري ارزشمند در ارگونومی صـنعتی  

است، اما با این وجود در ایران مطالعات محدودي در ایـن زمینـه   

انجام گرفته و این مطالعات هم در نواحی مشخص و محـدودي از  

شده است از این کشور که نشانگر وضعیت کل کشور نیست انجام 

رو، نتایج این مطالعه تا حدودي می توانـد خـالء موجـود در ایـن     

زمینه را پر نموده و اطالعات ارزشـمندي را از کـارگران ایـران در    

  مقایسه با سایر کارگران نقاط دنیا بدست دهد.

از متغیرهـاي وضـعیت    می تـوان نتایج این مطالعه با توجه به 

  نام برد. VO2-maxوثر بر وزن به عنوان عوامل م تاهل و

نتایج این مطالعه نشان داد که کارگران شهر سنندج به نسبت 

-VO2کارگران سایر نقاط کشور که مورد مطالعه واقع شده انـد  
max .بیشتري دارند  

یافته هاي ایـن مطالعـه مـی توانـد در برقـرار نمـودن اصـول        

ارگونومیک در محیط کار مخصوصا در متناسب نمـودن وضـعیت   

زیولوژیک کارگران با توجه به میزان انرژي مورد نیاز براي انجام فی

وظایف بسیار سودمند واقع شود و بدیهی است که ایـن متناسـب   

سازي نقشی بارز در باالبردن روحیه و انگیزه کارگران براي انجـام  

  کار داشته و از این طریق بهره وري نظام کار هم افزایش می یابد.

 قدردانیتشکر و 
مطالعه به وسیله حوزه معاونـت پژوهشـی دانشـگاه علـوم     این 

حمایـت مـالی   90-226پزشکی کردستان بر اساس قرارداد شماره

  شده است که بدینوسیله تشکر و قدردانی می گردد.
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Abstract 
Background and Aim: Estimating the maximal aerobic capacity in humans can be used to establish the 
proportionality between the worker and work physiology. This study was conducted to determine VO2-max 
and its associated factors among male workers of industrial sector of Sanandaj city. 

Method: To conduct this study, 200 healthy and non-smoking male workers were randomly selected. 
Maximal aerobic capacity (VO2-max) was measured by Tuxworth & Shahnavaz method. T test and one way 
ANOVA test were used to examine the relationship between qualitative variables and VO2max mean and 
quantitative variables and VO2-max mean, respectively. The stepwise multiple linear regression analysis was 
used to build the best model. 

Results: According to results, workers’ maximal aerobic capacity mean was estimated to be 2.92±0/34 
Lit/M. The results showed that there was association between VO2-max and weight and marital status while 
no association was found between VO2-max and height, BMI, age, education level, shift working, job 
satisfaction, exercise  per week and fatigue. 

Conclusion: Weight and marital status are the factors affecting the maximal aerobic capacity.  

Keywords: Maximum aerobic capacity, physiologically fitting, Physical work capacity, Tuxworth & 
Shahnavaz protocol. 

 


