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  :چکیده
بطوریکه افزایش این . شوند ترین مسائل در هنگام کار با ادوات کشاورزي محسوب می ارتعاشات و صوت وارده به کاربر یکی از مهم

کار کاربران در شرایط محیطی سخت و محدودیت . تواند باعث تهدید سالمتی و کاهش راندمان کاري کاربر شود عوامل می
هاي تعلیق مناسب، اهمیت بررسی وضعیت ارگونومیکی این وسایل را دو  ده از سیستمها و ادوات کشاورزي براي استفا ماشین

. گیرد هاي هرز کنار درختان مورد استفاده قرار می اي است که براي قطع کردن علف علف زن دوشی وسیله. سازد چندان می
در این مطالعه . دهد اختالالت قرار می باشد که کاربران آن را در معرض ترین مشکل این وسیله ارتعاشات و صوت آن می مهم

 SL4013و صوت آن توسط دستگاه  VB 8203مدل  Vibrometerتوسط دستگاه  Honda Gx35ارتعاش علف زن دوشی مدل 
ریشه ( RMSترین کمیت جهت توصیف مقدار انرژي منتقل شده،  مهم ISO 5349براساس استاندارد . مورد بررسی قرار گرفت

 31/38صوت  RMSو در محدوده فوق العاده ناراحت قرار دارد و همچنین  88/3ارتعاش  RMS. باشد یم )میانگین مربعات
تایج ن. باشد متر بر مجذور ثانیه می 8/79و  10/4به ترتیب  دست شایان ذکر است که میانگین ارتعاش وارده بر کمر و مچ .باشد می

شده میزان مواجهه ارتعاش دست و بازو و همچنین سطح صوت بیش از میزان گیري  هاي اندازه این مطالعه نشان داد که در موقعیت
  .استاندارد بوده و خطر بروز اختالالت ناشی از ارتعاش و صوت وجود دارد

  
  علف زن دوشی، ارتعاش، صوت، ارگونومی: کلمات کلیدي

  
  :مقدمه

ها  هاي نزدیک نرده ها، قطع علف آسیب رساندن به آنهاي هرز کنار درختان بدون  اي است که براي قطع کردن علف علف زن وسیله
هایی که به طور کامل با دست  هاي کشاورزي و به خصوص ماشین ماشین.گیرد و سایر موانع و هرس چمن مورد استفاده قرار می

و صدا و ارتعاش  کاربران این گونه وسایل در معرض سطوح باالیی از سر. کنند ارتعاش زیادي به بدن منتقل می شوند، هدایت می
در . شوند عضالنی، عصبی و اختالالت در گردش خون می - ارتعاشات دست و بازو باعث بروز اختالالت اسکلتی]. 1[ گیرند قرار می
ها  به منظور کاهش مخاطرات کار با این ماشین]. 6[باشد  می) رینود(ترین اختالل، بیماري سفید انگشتی  ها رایج بین آن
 ISOاستاندارد . اند ی قوانینی را براي محدود کردن ساعات کار و مدت مواجهه با ارتعاش و صوت وضع نمودههاي جهان سازمان
هرتز همراه با ضرایب وزنی را مشخص کرده  80تا  1ي فرکانس  بررسی زمان قرار گیري انسان در معرض ارتعاش در بازه 2631
عالوه بر ارتعاش، قرار ]. 5)[1جدول (ساسیت بیشتري نسبت به آن دارد هایی است که بدن انسان ح این بازه شامل فرکانس. است

در همین راستا مقررات جدیدي براي ]. 3[شود  گرفتن ممتد و طوالنی در معرض صدا معموالً باعث کاهش تدریجی شنوایی می
مان قرار گرفتن در معرض ها قانون کنترل صدا است که در آن مدت ز یکی از این آیین نامه. کنترل سروصدا وضع شده است

  ].4)[2جدول(کند  سروصداي شدید را بیان می
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اسب بخار در  8در تحقیقی پیرامون مسائل ارگونومیکی حاصل از استفاده از تراکتورهاي دو چرخ با توان ) 1998(کانگ و همکاران 
اي در ایجاد صدمات  و سروصدا سهم عمدههاي کشاورزي، مشخص کرد که ارتعاش  آموزش دهنده ماشین 100کشاورز و  200بین 

  ].7[اند  در افراد تحت بررسی داشته
اسب بخار در سرعت  13در پژوهش خود اظهار داشتند که تراز سو صداي تراکتور دو چرخ با توان ) 1383(حسن بیگی و همکاران 

  ].2[کننده بودنگران db 85رسد که در مقایسه با حد استاندارد  می db 92دور بر دقیقه، به  2200
 

  :ها مواد و روش
براي . زمانه، بنزینی به کاربر بررسی شد 4، تک سیلندر، HondaGx35در این مطالعه ارتعاش و صوت منتقل شده از علف زن مدل 

محوطه . انجام آزمون ها در این مطالعه فضاي بازي در دانشکده کشاورزي دانشگاه ایالم طبق استانداردهاي الزم در نظر گرفته شد
ي که موجب خطا در آزمون شود، ا آزمون فضایی باز و مسطح بوده که هیچ مانعی از قبیل ساختمان، حصار فلزي و یا وسیله نقلیه

اندازه گیري . ها تاثیرگذار نبود اي بود که در اندازه گیري به گونه...) سرعت باد، دما، رطوبت و (شرایط آب و هوایی. وجود نداشت
 هاي سانتی متري گوش راست کاربر و در شبکه 5ساخت شرکت لوترون در موقعیت  SL4013صوت به وسیله دستگاه صوت سنج 

توان در معرض  مقادیر ساعات مجازي که می. تکرار انجام گردید 10بررسی سطح صدا در . اندازه گیري گردید Fast A/ Cین توز
تراز  Lمدت زمان مواجهه روزانه برحسب ساعت و  Tدر این رابطه . محاسبه گردید) 1(یک سطح معین صدا قرار گرفت، از رابطه 

  .باشد فشار صوت بر حسب دسی بل می
     푇(ℎ푟) = ( )  )1(                                                                                                                               

ساخت شرکت لوترون در دو موقعیت مچ کاربر و نقطه اتکا دستگاه روي  VB-8203مدل  Vibrometerارتعاش به وسیله دستگاه 
  .تکرار انجام گردید 10این آزمایش در . گیري گردید اندازه) 1شکل (کمر 

  
  

  سنجهاي نصب سنسور دستگاه ارتعاشموقعیت. 1شکل 
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  .   آید به دست می) 2(شتاب ارتعاش به صورت کلی از رابطه 

)2                                                                                                                            (      푤 = 4휋 퐴퐹        
هرتز  80در این آزمون ارتعاش در فرکانس  .باشدفرکانس ارتعاش بر حسب هرتز می Fمتر و دامنه نوسان بر حسب میلی Aکه 

 USB-01مدل  RS232ها از یک کابل  براي انتقال داده. گیري شدشده اندازه توسط دستگاه ذکر  ISO2954براساس استاندارد 
تصادفی با  هاي کامالها از طرح بلوك جهت تجزیه و تحلیل داده. کرد، استفاده شد که خروجی دستگاه را به ورودي رایانه وصل می

در این پژوهش از نرم افزار اکسل . براي صوت استفاده شد Fast A/ Cوزن  دو تیمار مچ و کمر براي ارتعاش و دو تیمار توزین
  .استفاده گردید SAS 9و   2010

  نتایج وبحث
) کمر ارتعاش وارد به مچ و (، اختالف بین میانگین مربعات تیمارها 05/0توان دریافت که در سطح احتمال می 3با توجه به جدول 

 .وت معنی داري در دو تیمار نداردشود تفا باشد، بنابراین ارتعاشی که به وسیله دستگاه علف زن به کاربر ایجاد می معنی دار نمی
نشان ریشه مجموع میانگین مربعات . باشندها از دقت کافی برخوردار میآزمایش که دهدضریب تغییرات و ضریب تبیین نشان می

میانگین . باشدنسبت به این سطوح ارتعاشات فوق العاده ناراحت می 1دهد که واکنش کاربر طبق استاندارد جدول شماره  می
  متر بر مجذور ثانیه بدست آمد که بیانگر آن است که ارتعاش کمر بیشتر  8/79و  10/4ارتعاش وارده بر کمر و مچ دست به ترتیب 

  
  

 تایج این ن. تواند ناشی از نزدیک بودن موتور دستگاه و قرار داشتن تکیه گاه دستگاه روي کمر باشد از مچ دست است که این می
  .مورد استفاده قرار گیردتواند  میهاي دوشی با سطح ارتعاش کمتر  براي طراحی علف زن

  
 يهاها و تیماربلوك میانگین مربعاتدرصد بین  05/0در سطح احتمال : رسید کهبه این نتایج توان  می 4جدول  به توجهبا 
از دقت بسیار  اتآزمایش که دهدضریب تغییرات نشان میف معنی داري وجود ندارد، بنابراین اختال) Fast A/ Cتوزین  هاي شبکه(

باشد که بیانگر آن  می 92/08و  95/22به ترتیب  Fast A/ Cهاي توزین  میانگین سطح صوت در شبکه. دنباشخوبی برخوردار می
سطح صوت معرض تواند در میزان ساعات مجازي که کاربر می 2با توجه به جدول . اي ندارند است که تیمارها اختالف قابل مالحظه

 ساعت در روز براي کاربر  4 میزان ساعت کاري که ساعت برآورد گردید که حاکی از این است 08/1به طور متوسط قرار گیرد فوق 
  .از این مقدار است و به شدت به کاربر علف زن آسیب می رساند بیشتر
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  نتیجه گیري کلی
نتایج حاصله بر باال بودن سطح ارتعاش و صوت در . این مطالعه به منظورتعیین میزان ارتعاش و صوت دستگاه علف زن انجام شد

عضالنی و کاهش تدریجی شنوایی الزم  –جهت جلوگیري از مشکالت عمده از جمله اختالالت اسکلتی . این دستگاه اشاره دارد
هاي مختلف از جمله موتور علف زن  گذاري ایزوالتورهاي ارتعاش در بخش نصب و جاي. وداست تدابیر کنترلی و مدیریتی اجرا ش

استفاده از مواد میرا کننده ارتعاش در همچنین . دهد هاي منتقل شده به مچ دست و کمر را کاهش می بخش وسیعی از ارتعاش
  . تواند باعث کاهش این میزان ارتعاش شود میفاصله موتور تا دسته 

افتد آموزش کاربران براي رعایت کردن موارد ایمنی در به کارگیري  اییکه کاهش شنوایی به صورت تدریجی اتفاق میاز آنج
هاي  استفاده از  وسایل حفاظتی مانند کاله و گوشی. گردد دستگاه، باعث عدم بروز آسیب دیدگی بسیار جدي براي کاربران می

  .محافظ باعث کاهش این تأثیرات خواهد شد
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