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جهت  ،QECو RULA ،OWASهاي  هاي اندام کارگران کارخانه تولید قارچ با روش ارزیابی ارگونومیکی پوسچر

  افزایش راندمان تولید ارگانیک و مرسوم قارچ
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  یک ماشینهاي کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تبریزندانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی مکا. 2
  یک ماشینهاي کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تبریزندانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی مکا .3

  
  چکیده

کـه   هاي نیروي انسانی در محیط کار است عضالنی ناشی از پوسچر نامناسب امروزه دلیل خیلی از آسیب - اختالالت اسکلتی     
میـزان خطـر وقـوع آسـیب     براي ارزیابی  . شود ها و از دست دادن زمان کار محسوب می نهدلیل عمده غیبت در کار، افزایش هزی

شـرکت  این تحقیق با هـدف بررسـی ارگونـومیکی پوسـچر کـارگران      .ي متنوعی ارئه شده استدر پوسچرهاي نامناسب روش ها
و مشخص کردن سطوح اقدامات اصالحی مـورد نیـاز هـر ایسـتگاه کـار  بـا       اردبیل ) قارچ سبالن(بهمن یاد سبالن صنعت و کشت
 28پوسـچرهاي جمعیـت   . پذیرفتانجام  1نوردیکنامه  و با استفاده از پرسش QECو  RULA ،OWASهاي استاندارد  روش

 بـرداري  بودنـد بـا روش فـیلم    تصادفی انتخاب شـده  به عنوان نمونه و ، کهمتفاوت کارخانهایستگاه کاري  نفري از کارگران چهار 
قـرار گرفتنـد و سـطوح اقـدامات اصـالحی بـراي هـر         بررسـی  مـورد    Ergofellowافزار مذکور توسط نرممشاهده وبا روشهاي 

نشان داد که مطالعات بیشتر و  تغییرات طراحی ایسـتگاه کـاري و مـداخالت ارگونـومیکی      ها بررسی. مشخص شد ایستگاه کاري
 بـا اتکـا بـه دو روش    ید، به خصوص در ایستگاه کاري انتقال کمپوست اقدام اصـالحی آ هاي کارخانه ضروري به نظر می در بخش

QEC و RULA همچنـین نتـایج   . بایسـته اسـت   درنـگ  بـی دامات اصـالحی  بود که تغییرات ایسـتگاه کـاري و اقـ    4در سطح
  .درصد نشان داد 64پرسشنامه نوردیک بیشترین درد و ناراحتی را در ناحیه کمر به میزان 

  
  ، پوسچرعضالنی، اقدام اصالحی، ایستگاه کاري - اختالالت اسکلتی: کلمات کلیدي

  
  مقدمه

رنج یا شانه افـزایش یافتـه   آ عضالنی اندام هاي فوقانی، مچ دست،- در طی دو دهه گذشته آگاهی ها نسبت به اختالالت اسکلتی
وسـچر بـه   پ. )7( دهنـد  از کل بیماریهاي ناشی از کار را تشکیل می% 48این اختالالت ناشی از پوسچر نامناسب نزدیک به . است

داده است که اگـر چـه عوامـل    مطالعات نشان  ).5( شود صورت وضعیت استقرار اعضا و اندام هاي مختلف بدن در فضا تعریف می
. )5(کننـد  کی هستند که نقش اصلی را ایفا مـی اما این عوامل مکانی توانند به بروز این اختالالت کمک کنند، اجتماعی می- روحی

عضالنی مرتبط با کار عمده ترین عامل از دست رفتن زمان کار،افزایش هزینه هـا و آسـیبهاي انسـانی نیـروي      - اختالالت اسکتی
ن آنهـا  تی و عضالنی نقش دارند کـه مهمتـری  ریسک فاکتورهااي متعددي در ایجاد  این اختالالت اسکل).4( شمار می آید کار به

طبـق  ). 8(باشـند  کار تکراري و کـار سـنگین مـی    فاکتورهاي شغلی از قبیل محیط کار، کارهاي دستی، بلند کردن اشیا سنگین،
بـر اسـاس گـزارش     .)(5 باشـند  میها در محیط کار، اختالالت اسکلتی عضالنی  مطالعات انجام شده، علت بیش از نیمی از غیبت

عضـالنی دومـین رتبـه را از نظـر اهمیـت ، فراوانـی و احتمـال         - انستیتو ملی بهداشت و ایمنی شغلی آمریکا، اختالالت اسکلتی

                                                             
١- Nordic 
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میلیـون کـارگر مبـتال بـه اخـتالالت       چهـار  کـه  شود در اروپا برآورد می، باشد هاي مرتبط با کار دارا می پیشروي از میان بیماري
   .)5(عضالنی هستند –اسکلتی 

کـه بـه چهـار مـورد مهـم آن       براي ارزیابی میزان خطر وقوع آسیب در پوسچرهاي نامناسب روش هاي متنوعی ارئه شده اسـت 
  :اشاره می شود

 ]1993مک آتا منی و کورلت، [)RULA(روش ارزیابی سریع اندام فوقانی -1
 ]1992شرکت اواکواوي،  [ )OWAS( روش -2
 ]هگینت و مک آتامنی[ REBAروش  -3
  ]1998لی و باکل  [.QECروش  -4

به این صـورت کـه بعـد از فیلمبـرداري     . شود ابی بدن به کمک عکسبرداري یا فیلمبرداري انجام مییهاي فوق ارز در بیشتر روش
ایـن   ).2( دهـد  ربوط به هر انـدام را تشـخیص مـی   فیلم را متوقف کرده و کد م بیند ودر وضعیتهاي مختلف، پژوهشگر فیلم را می

و  RULA، QECب هـاي مناسـ   عضـالنی بـا روش   - ت اسـکلتی مطالعه  با هدف مطالعـه ارگونـومیکی احتمـال بـروز اخـتالال     
OWAS بر روي کارکنان شرکت کشت و صنعت بهمن یاد سبالن اردبیل انجام شد.  

انجـام   RULAهاي شـهر البـرز بـا اسـتفاده از روش      در یکی از کارخانهسته بندي دارو وضعیت بدنی کار کنان خطوط تولید و ب
هـاي   و پرسشنامه بدنی کارکنان در حین کار مورد بررسی قـرار گرفـت و نتـایج بررسـی و ضـعیت     2 نقشه بدنیهاي  شد، وضعیت

نمودنـد کـه بـا افـزایش نمـره      کسب  7افراد نمره% 18/4 و 6 و 5افراد نمره% 36/4 ، 9 و 3افراد نمره% 45/7بدنی کاري نشان داد 
 44/7کمر و گـردن بـه ترتیـب بـا شـیوع       ها مربوط به زانوها، همچنین باالترین درصد ناراحتی. نیاز به اقدامات زودتر وجود دارد

ننـدگی  پوسچر که داراي بیشترین تکـرار در حـین را   4راننده تراکتور با 30در مطالعه پژوهشی که بر روي  .بود%  31/6و  36/8،
رانندگی به سمت جلو، رانندگی به سمت عقب در حالت استفاده از اهرم هاي تراکتـور و در حـین   پوسچر،  4ند انجام  گرفت بود

نشان داد که  ضروري ترین اقـدام اصـالحی بایـد درحالـت      OWASو RULAنتایج دوروش .مورد ارزیابی قرار گرفت دور زدن
بررسی مشکالت قسمت فوقانی پشت و ارتبـاط آن بـا   مطالعات در زمینه . )1(دسمت عقب و تنظیم ادوات انجام گیررانندگی به 

کـه ارتبـاط معنـی داري میـان مشـکالت و      نشـان داد  ریسک فاکتورهاي شغلی در یک صنعت ذوب منگنز در آفریقاي جنـوبی  
در امتـداد تنـه،   درجـا ایـی کمـر     90ناراحتی هاي ناحیه فوقانی پشت در کار گران با ریسک فاکتورهاي شـغلی ماننـد چـرخش    

  .)3( باشد ابزارهاي دستی مورد استفاده، حمل و جابه جایی بار می
  

  مواد و روش ها
 بـا  عضـالنی  - اسـکلتی  اخـتالالت  بـروز  احتمـال  ارگونـومیکی  مطالعـه  هـدف  با مقطعی - تحقیق که یک مطالعه توصیفی این    

در  .شـد  انجـام  اردبیل سبالن یاد بهمن صنعت و کشت شرکت کارکنان روي بر  OWAS وRULA، QEC مناسب روشهاي
 گیرنـد  کل پوسچرها مـورد ارزیـابی قـرار مـی     OWAS، ولی در روش بدترین و پرتعداد ترین پوسچرهاQEC و RULAروش 

باشد نیز استفاده گردید، کـه در بخـش  عمـومی     از پرسشنامه نوردیک که داراي دو بخش سواالت عمومی و اختصاصی می .)6(
شود و دربخش سـواالت اختصاصـی اطالعـاتی در مـورد      قد، وزن، سابقه کار، نوع شغل و غیره پرسیده می سواالتی در مورد سن،

عضـالنی مربـوط بـه هـر     - محیط کار، وظایف شخص و استفاده شخص از ابزار و همچنین سـواالتی پیرامـون مشـکالت اسـکلتی    
بـرداري از    در این مطالعه پـس از فـیلم   .شود پرداخته میها  گذاري اطالعات به تحلیل داده بعد از امتیاز . شود شخص پرسیده می

چینی از سالنهاي پرورش قارچ،  بسته بنـدي، پاستوریزاسـیون    هاي کاري  قارچ کارگر که به طور تصادفی  از  ایستگاه 28وظایف 
داده شـده و   Ergofellowافـزار   هاي حاصل به نرم هاي هر بخش جداگانه مورد آنالیز قرار گرفت و داده ، فیلمو انتقال کمپوست

افـزار در شـکل    نمونه تصاویر مربوط به ارزیابی انواع پوسچرهاي بدن در نرم. نتایج به عنوان سطوح اقدامات اصالحی مشخص شد

                                                             
٢- Body Map 
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 1شود در جـدول   ها مشخص می الحی که دستورات ارگونومیکی بر طبق انسطوح گوناگون اقدامات اص .نشان داده شده است 1
دهـد، در   افزار فوق که وضعیت پوسچرها، امتیاز کل و سـطح اقـدام اصـالحی را نشـان مـی      صفحه خروجی نرم. آورده شده است

  شود دیده می 2شکل

  
  )ب)                                                      (الف(

  
  )د)                                                                 (ج(

پوسچرهاي مربوط به ). ب(پوسچرهاي مربوط به گردن ). الف( RULAدر روش  طرحواره تحلیلی از انواع پوسچر بدن. 1شکل
  .پوسچرهاي مربوط به بازوي پایینی). د(پوسچرهاي مربوط به بازوي باالیی ). ج(شانه 

.  
  توصیف و ارزیابی  ولویت اقدام اصالحیا
. عضـالنی  - زا بـر دسـتگاه اسـکلتی    پوسچرهاي طبیعـی و خنثـی بـدون اثـر آسـیب       1

  .گونه اقدام اصالحی نیاز نیست هیچ
. عضالنی داشـته باشـند  - زا بر دستگاه اسکلتی پوسچرهایی که ممکن است اثر آسیب  2

  .ته استایی نزدیک بایس هاي اصالحی در آینده انجام اقدام
انجـام  . عضـالنی هسـتند  - زا بـر دسـتگاه اسـکلتی    پوسچرهایی که داراي اثـر آسـیب    3

  .تر ضروري است هاي اصالحی هرچه زود اقدام
 زا بـوده  بسیار آسیب عضالنی - ها بر دستگاه اسکلتی هاي بیومکانیکی این پوسچر فشار  4

  .درنگ بایسته است هاي اصالحی بی و انجام اقدام
  .هاي اصالحی گوناگون اولویت اقدام سطوح. 1جدول
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  .RULAافزار  فوق در روش  خروجی نرمایی از  نمونه. 2شکل

  نتایج و بحث
در هـر سـه روش    4سطح اقدام اصالحی درصد  دهد که  نشان می  1با توجه به شکل چینی ارزیابی نتایج در ایستگاه کاري قارچ

بـه ترتیـب     QECو  RULA، صـفر بـوده  بـا اینکـه در دو روش     OWASبـه روش   3در صد اقدام اصـالحی  .  باشد صفر می
هست بوده و  درصـدهاي   100که  OWASمربوط به روش   2بیشترین درصد سطح اقدام اصالحی . باشد می 07/23و  15/36

  .باشد می 3هاي مربوطه درسطح اقدام اصالحی  صدبه دو روش دیگر برعکس در طمربو
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  چینی هاي بدن کارگران به تفکیک روش در ایستگاه کاري قارچ نتایج ارزیابی پوسچر .3شکل

هـا را  بـه ترتیـب مربـوط بـه سـطوح اقـدام         پوسچردرصد  66/66و  QEC، 33/33در ایستگاه کاري پاستوریزاسیون تنها روش 
  .است 2دهد و با دو روش دیگر بیشترین درصد مربوط به سطح  نشان می 3و  4اصالحی 

  

  
  .هاي بدن کارگران به تفکیک روش در ایستگاه کاري پاستوریزاسیون از ارزیابی پوسچرنتایج حاصل   .4شکل

نشـان داده، در حالیکـه در روش   3هـا مربـوط بـه سـطح      درصـد پوسـچر   OWAS، 66/66بنـدي روش   رایستگاه کاري بسـته د
RULA، 80  همچنین روش . بوده است 2درصد مربوط به سطحOWAS، 66.66 درصد  33.33و 3 درصد را مربوط به سطح

  .دانسته است 2را مربوط به سطح
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  .بندي هاي بدن کارگران به تفکیک روش در ایستگاه کاري بسته نتایج حاصل  از ارزیابی پوسچر. 5شکل

معرفـی   3نتایج حاصل از هر سه روش در ایستگاه کاري انتقال کمپوست بیشترین درصدها را مربوط بـه سـطح اقـدام اصـالحی     
نشـان   4درصد را مربوط بـه سـطح اقـدام اصـالحی      66/16و  33/33به ترتیب  ،RULAو QECند دو روش کرده است، هرچ

  .در هر سه روش صفر است 1درصد اقدام اصالحی سطح . دهد می

 
  .هاي بدن کارگران به تفکیک روش در ایستگاه کاري انتقال کمپوست نتایج حاصل  از ارزیابی پوسچر .6شکل

  گیري کلی نتیجه
 2هاي باالتنه بدن کارگر درگیـر هسـت چـون بیشـتر اقـدامات اصـالحی در سـطح         چینی که بیشتر اندام ستگاه کاري قارچدر ای

هـاي   بیشتر انـدام چون  ،RULAمتمرکز هست، در حال حاضر نیاز به تغییرات ارگونومیکی زیاد محسوس نیست، هرچند روش 
نامه درد واخـتالالت مربـوط   طبق پرسشـ  .کند گونومیکی را ضروري تلقی میدهد نیاز به مداخله ار فوقانی را مورد بررسی قرار می

هـاي پـرورش قـارچ     توان ناشی از کار کردن کـارگران زیـر کـولر در سـالن     شود را می به ناحیه کمر که درصد زیادي را شامل می
آمیز دانسـت و دلیـل ایـن ناشـی از      توان جزو وظایف مخاطره می ،QECرا با اتکا به روش ایستگاه کاري پاستوریزاسیون . دانست

 باید نسـبت بـه اقـدام   توان باشد، به هرحال  بخشی از این وظیفه که انتقال بسته سنگین بر روي ترازو براي وزن دوباره هست می
بندي هر سـه روش درصـدي از پوسـچرها را     در مورد ایستگاه کاري بسته. اصالح ایستگاه کاري و کاهش بار وارده به کارگر نمود

اند، که طراحی مناسب ایستگاه کار به خصوص پوسچر کارگر بسته بنـدي ضـروري    نشالن داده 3مربوط به سطح اقدام اصالحی 

 

 



 

٧ 

که دلیل آن وضعیت نامناسب پوسـچر و حمـل    شود می آمیز محسوب وظیفه انتقال کمپوست جزو وظایف مخاطره. آید به نظر می
تـوان در کارخانـه از    و براي اصـالح ایسـتگاه کـاري انتقـال مـی      باشد کار گر میکیلوگرم با فرغون دستی توسط  60بار نزدیک به
  .و لیفتراك استفاده کرد نقل مخصوص مانند باالبر و وسایل حمل

شـود   صـیه مـی  دراین مطالعه داراي ارتباط و هبستگی مناسبی هست بنـابراین تو  ،OWASو  RULAهاي  نتایج ارزیابی روش
  .مشاغل، از این دو روش استفاده شود هگوندر ارزیابی پوسچر این
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