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چکیده
مقدمــه :کارگــران شــاغل در کارگاههــای ســنگبری در معــرض مواجهــه بــا ارتعــاش دســت و بــازو و عــوارض
ناشــی از آن قراردارنــد .هــدف از ایــن مطالعــه ارزیابــی مواجهــه بــا ارتعــاش دســت و بــازو و اثــرات بهداشــتی
آن در کارگــران شــاغل درکارگاههــای ســنگبری میباشــد.
روش کار :در ایــن مطالعــه توصیفــی تحلیلــی  40نفــر از کارگــران ســنگبریهای شــهر همــدان کــه بــا
دســتگاههای بــرش ســنگ کار میکردنــد ،مــورد بررســی قــرار گرفتنــد .اندازهگیــری مواجهــه بــا ارتعــاش
دســت و بــازو مطابــق بــا روش اســتاندارد  ISO 5349انجــام گرفــت .عالئــم مرتبــط بــا بــروز نشــانگان ارتعــاش
دســت و بــازو بــا اســتفاده از پرسشــنامه محقــق ســاخت مــورد بررســی قــرار گرفــت .اطالعــات بــه دســت آمــده
بــا اســتفاده از نرمافــزار  SPSSمــورد تحلیــل قــرار گرفــت.
یافتههــا :نتایــج نشــان داد کــه شــتاب معــادل  8ســاعته مواجهــه بــا ارتعــاش دســت و بــازو کارگــران
ســنگبری باالتــر از حــد مجــاز مواجهــه کشــوری قــرار دارد ( .)P > 0/05بیشتریــن میانگیــن شــتاب
ارتعــاش دســت و بــازو در محــور  Zتعییــن گردیــد .بیــن میانگیــن شــتاب ارتعــاش دســت و بــازو ناشــی از
دســتگاههای بــرش عرضــی و بــرش طولــی اختــاف معنــادار مشــاهده گردیــد (.)P > 0/05
نتیجهگیــری :بــا توجــه بــه بــاال بــودن ســطح مواجهــه شــغلی کارگــران از حــد مجــاز مواجهــه شــغلی،
آمــوزش مراقبتهــای بهداشــتی ،اســتفاده از دســتکش ضــد ارتعــاش ،چرخشهــای کاری میتوانــد بــر
کاهــش ریســک بــروز اثــرات بهداشــتی مؤثــر باشــد .عــاوه بــر ایــن ردیابــی اثــرات بهداشــتی مرتبــط بــا
ارتعــاش بــا اســتفاده از آزمونهــای غربالگــری در کارگاههــای ســنگبری ضــروری بــه نظــر میرســد.

مقدمه
ارتعــاش دســت و بــازو وضعیتــی اســت کــه در آن کارگــر در
اســتفاده مــداوم از ابــزار یــا ماشــینآالت مرتعــش اســت و بســیاری
از ایــن ابــزار اغلــب متــه دســتی و ســنگ ســمباده و جــت حفــاری
میباشــد [ .]1ابزارهــای مختلــف دســتی بــه طــور گســتردهای در
بســیاری از صنایــع اســتفاده میشــود .مواجهــه طوالنــی مــدت بــا
برخــی از ایــن ابزارهــای مرتعــش میتوانــد باعــث اثــرات ارتعــاش
دســت و بــازو میشــود [ .]2ارتعــاش دســت و بــازو نوعــی ارتعــاش
موضعــی اســت کــه انــدام فوقانــی را درگیــر میکنــد .پیامدهــای
ناشــی از ایــن نــوع ارتعــاش شــامل اختــاالت عروقــی –عصبــی
و اســکلتی عضالنــی اســت .مجمــوع ایــن عالئــم نشــانگان لــرزش
دســت و بــازو نــام دارد کــه بــه عنــوان یــک بیمــاری شــغلی در

بســیاری از کشــورهای پیشــرفته شــناخته شــده اســت [ .]3عــوارض
عصبــی شــامل پاراســتیزی ســوزن ســوزن شــدن انگشــتان دســت
و کاهــش حــس المســه ،عــدم تحمــل ســرما درد و ضعــف در
دس ـتها و اختــال خــواب میباشــد [ .]4برخــی از عوامــل شــغلی
در توســعه اختــاالت ارتعــاش دســت و بــازو ازجملــه نــوع ابــزار،
مــدت زمــان مواجهــه ،شــرایط کاری ،دامنــه و شــتاب ارتعــاش
موثرمــی باشــد [ .]5ارتعــاش بــه عنــوان یکــی از عوامــل زیــانآور
فیزیکــی در محــدوده وســیعی از مشــاغل بــه گونههــای متفاوتــی
روی میدهــد [ .]6در حــال حاضــر تقریبـاً  %1تــا  %4جمعیــت کار
در معــرض ارتعــاش دســت و بــازو هســتند و اثــرات ایــن ارتعــاش
بــه مقــدار و مــدت زمــان قــرار گرفتــن در معــرض ارتعــاش و
فرکانــس ارتعــاش بســتگی دارد .شــیوع عالئــم عروقــی در کارگرانــی
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 1دانشــجوی کارشناســی ارشــد بهداشــت حرفــهای ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی
همــدان ،همــدان ،ایــران
 2اســتادیار ،گــروه مهندســی بهداشــت حرفــهای ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی
همــدان ،همــدان ،ایــران
 3اســتاد ،گــروه مهندســی بهداشــت حرف ـهای ،قطــب علمــی بهداشــت حرف ـهای و مرکــز تحقیقــات
علــوم بهداشــتی ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان ،همــدان ،ایــران
 4دانشــجوی دکتــری بهداشــت حرفــهای ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان،
همــدان ،ایــران
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کــه از ابــزار دســتی مرتعــش اســتفاده میکننــد بســتگی بــه نــوع
ارتعــاش و مــدت زمــان مواجهــه بــا ارتعــاش دســت و بــازو دارد
[ .]7صدمــات و اختــاالت ناشــی از ارتعــاش بــه جهــت آن بســتگی
دارد .در نتایــج برخــی مطالعــات اثــرات روانــی مربــوط بــه جهــت
ورود ارتعــاش دســت و بــازو نشــان داده شــده اســت جهــت قــرار
گرفتــن در معــرض ارتعــاش دســت و بــازو بــا توجــه بــه زمــان ،ابــزار
مــورد اســتفاده ،شــرایط کار و افــراد مختلــف متفــاوت میباشــد.
بــه همیــن دلیــل جهــت ارتعــاش دســت و بــازو در روش ارزیابــی
اســتاندارد  ISO5349درنظرگرفتهشــده اســت [ .]8در مطالعــهای
کــه در ســال  2015توســط  N.A. Azmirانجــام شــد مــوارد
ارتعــاش دســت و بــازو مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه در کارگرانــی
کــه بــا ابــزار مرتعــش کار میکردنــد  %79/9دارای اختــاالت
عروقــی در دســت راســت و  %84/3در دســت چــپ و  %79دچــار
اختــاالت حســی –عصبــی بودنــد [.]9
طبــق مطالعــات تجربــی فرکانــس  125هرتــز باعــث تغییــرات
گــردش خــون در انگشــتان میشــود [ .]10ارتعــاش بــا فرکانــس
پاییــن باعــث بــروز عالئــم در آرنــج و شــانه میشــود درحالیکــه
در فرکانــس بــاال باعــث بــروز عالئــم محیطــی در مــچ و دســتان
میشــود [ .]11در اســتاندارد بینالمللــی  5349ISOاشــاره شــده
اســت کــه آســیبهای عروقــی وابســته بــه انــدازه و فرکانــس
ارتعــاش و ســاعت و اســتفاده مــداوم از ابــزار مرتعــش میباشــد
[ .]12ارتبــاط بیــن اســتفاده از ابــزار مرتعــش و اثــرات بهداشــتی
ارتعــاش دســت و بــازو حــدود یــک قــرن اســت کــه شــناخته شــده
اســت و در انگلســتان صدهــا مــورد جدیــد هرســاله از اثــرات مرتبــط
بــا ارتعــاش دســت و بــازو گــزارش میشــود [ .]13طبــق مطالعـهای
کــه در صنایــع کشتیســازی در کــره جنوبــی انجامشــده اســت
 154نفــر از کارگــران در معــرض ارتعــاش دســت و بــازو هســتند
و عالئــم مرتبــط بــا ارتعــاش در آنهــا مشــاهده شــده اســت .در
مالــزی هــم  %28از کارگــران در صنعــت ساختوســاز دارای عالئــم
مرتبــط بــا ارتعــاش دســت و بــازو میباشــند [ .]9حــدود  1/5تــا
 2میلیــون نفــر از کارگــران ایالــت متحــده و میلیونهــا کارگــر در
سرتاســر جهــان بــا ارتعــاش دســت و بــازو مواجهــه دارنــد .در ســال
 1974موسســه ملــی ایمنــی و بهداشــت حرفــهای تخمیــن زده
اســت کــه  8میلیــون نفــر در صنایــع آمریــکا در معــرض ارتعــاش
دســت و بــازو هســتند [ .]5تخمیــن زده شــده اســت کــه در اروپــا از
هــر  4کارگــر یــک نفــر در معــرض ارتعــاش دســت و بــازو میباشــد
و  %17از کارگــران عالئــم نشــانگان ارتعــاش دســت و بــازو را دارنــد
و در اســپانیا  %22/8از کارگــران کــه دربخــش هــای ســاخت و ســاز،
جنــگلداری و کارگاههــای تولیــدی از ابزارهــای مرتعــش اســتفاده
میکننــد دارای عالئــم مرتبــط بــا ارتعــاش دســت و بــازو هســتند
[ .]14در ســوئد  %3در زنــان و  %14از مــردان شــاغل حــدود یــک

چهــارم از روز کاری در معــرض ارتعــاش دســت و بــازو هســتند
[ .]15مشــخص شــده اســت کــه تماسهــای مکــررو طوالنــی
مــدت بــا ترازهــای باالیــی از ارتعــاش میتوانــد اثــرات بــدی روی
ســامتی اندامهــای بــدن بگــذارد [ .]6اختــاالت ارتعــاش دســت و
بــازو غیــر قابــل برگشــت هســتند و هیــچ درمــان تغذی ـهای وجــود
نــدارد در نتیجــه نیــاز بــه بررســی روشهایــی بــرای تشــخیص
عالئــم اولیــه و توصیــف آســیبهای ایجــاد شــده و جلوگیــری از
آســیبهای بیشــتر دارد [ .]15بــرای برخــی از ابزارهــا و فرایندهــا
مــدت زمــان واقعــی قــرار گرفتــن در معــرض ارتعــاش میتوانــد
بســیار متفــاوت از مــدت زمــان در نظــر گرفتهشــده توســط اپراتــور
باشــد [ .]16درویتنــام  %10/5ازاپراتورهــای متــه ســنگ درصنعــت
معــدن در مواجهــه بــا ارتعــاش دســت و بــازو و اثــرات مرتبــط بــا
آن هســتند[ .]9درپژوهشــی کــه درمعــادن ســنگ ایــران و دســتگاه
متــه ســنگ انجامشــده اســت میــزان مواجهــه بــا ارتعــاش دســت
و بــازو بیــش از مقــدار آســتانه پیشــنهاد شــده توســط ســازمان
اســتاندارد  ISOو  BSمیباشــد [.]5
ارتعــاش بــه عنــوان یکــی از عوامــل زیــانآور مهــم فیزیکــی
محیــط کار از دیــد گاه بهداشــت حرفــهای محســوب میگــردد
کــه در نتیجــه بررســی میــزان مواجهــه شــغلی کارگــران و ارزیابــی
اثــرات احتمالــی آن را دارای اهمیــت فراوانــی اســت .قــرار گرفتــن
در معــرض ارتعــاش دســت و بــازو در میــان کارگــران شــاغل در
محیطهــای صنعتــی کشــور شــایع اســت و  ٪10از شــاغلین کشــور
در معــرض ارتعــاش دســت و بــازو قــرار دارنــد .ارتعــاش دســت و
بــازو در طــول زمــان میتوانــد همــراه بــا ایجــاد اختــاالت عصبــی
وعروقــی وعضالنــی تحــت عنــوان نشــانگان لــرزش دســت و بــازو
همــراه باشــد کــه صدمــات ایجــاد شــده غیــر قابــل برگشــت و
بــدون درمــان قطعــی اســت .اندازهگیــری ارتعــاش دســت و بازوبــرای
ارزیابــی ریســک قــرار گرفتــن در معــرض ارتعــاش وتعییــن مقــدار
انتشــار آن در ماشــینآالت مختلــف الزم میباشــد.
در کشــور مــا طیــف وســیعی از افــراد در صنایــع و صنــف مختلــف
در معــرض ارتعــاش دســت و بــازو هســتند ضــروری اســت کــه در
جهــت کنتــرل تمــاس بیــش از حــد بــا ارتعــاش دســت و بــازو اقــدام
گــردد .بــا توجــه بــه بررســی انجامشــده مطالعــهای در خصــوص
بررســی مواجهــه شــغلی بــا ارتعــاش دســت و بــازو و عالئــم و عوارض
مرتبــط بــا آن بــه صــورت کامــل و بــا حجــم نمونــه بــاالدر ســطح
کشــور یافــت نگردیــد و درصنعــت ســنگبری کــه  8ســاعت در طــول
شــیفت کاری بــا ارتعــاش دســت و بــازو مواجهــه دارنــد پژوهشــی
انجــام نشــده اســت .هــدف از انجــام ایــن مطالعــه بررســی ســطح
مواجهــه شــغلی و اثــرات ســامتی مرتبــط بــا ارتعــاش دســت و بــازو
در کارگــران اســتفادهکننده از ابزارهــای مرتعــش (ســنگبریهای)
شــهر همــدان میباشــد.

بیات و همکاران

:2

A(8)=a hv

فرمــول  1برآینــد شــتاب ارتعــاش اســت کــه در آن ahwx, ahwy,
 ahwzمیــزان شــتاب مؤثــر بــرای محورهــای مجــزا میباشــد

و فرمــول  2شــتاب ارتعــاش مواجهــه  8ســاعته میباشــد
[ .]19تــراز شــتاب ارتعــاش بــا اســتفاده از شــتاب ســنج
پیزوالکتریکــی کــه بــر روی دســت کارگــر در هــر ســه جهــت
نصــب شــده اســت اندازهگیــری شــد .دادههــای کیفــی بــا
اســتفاده از پرسشــنامه برگرفتــه از موسســه تحقیقــات صــدا
و ارتعــاش دانشــگاه ســاوتهمپتون انگلیس-موسســه طــب کار
دانشــگاه تریســیته ایتالیــا جمــعآوری شــد[ .]20پرسشــنامه
شــامل  4بخــش میباشــد ،بخــش اول اطالعــات فــردی و
ســوابق شــغلی ،بخــش دوم مواجهــه شــغلی ،بخــش ســوم
عــوارض ارتعــاش دســت و بــازو (عروقــی -عصبی-اســکلتی
عضالنــی) و بخــش چهــارم مربــوط بــه ســوابق پزشــکی کارگــر
میباشــد بــه منظــور صحــت روایــی آن ،ابتــدا پرسشــنامه
توســط افــراد صاحبنظــر بررســی گردیــد .بــرای بررســی
روایــی محتوایــی پرسشــنامه از دو ضریــب نســبی روایــی
محتــوا ) Content Validity ratio(CVRو شــاخص روایــی
محتــوا ) Content Validity Index(CVIاســتفاده شــد کــه
بــه ترتیــب  1و  0/75بــود .جهــت ارزیابــی قابلیــت اعتمــاد یــا
پایایــی پرسشــنامه ،ضریــب آلفــای کــرون بــاخ محاســبه شــد
کــه برابــر  0/83تعییــن گردیــد .اطالعــات بــه دســت آمــده
بــا اســتفاده از نرمافــزار  SPSS18مــورد تحلیــل قــرار گرفــت.

تصویر  :1اندازهگیری ارتعاش دست و بازو در حین کار با دستگاه برش عرضی و برش طولی
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روش کار
ایــن مطالعــه از نــوع توصیفــی -تحلیلــی میباشــد کــه بــر روی  40نفر
از کارگــران ســنگبری اســتان همــدان انجــام گردیــد .بــرای انجــام
ایــن پژوهــش هماهنگیهــای الزم بــا مدیــران کارگاههــا و کارگــران
صــورت گرفــت و نحــوه انجــام کار بــه صــورت شــفاف بــه آنهــا
توضیــح داده شــد و رضایــت افــراد بــرای شــرکت در ایــن پژوهــش
جلــب گردیــد .ایــن  40نفرکارگــر شــامل کلیــه کارگرانــی هســتند کــه
بیشــتر زمــان کاری آنهــا بــا دســتگاه بــرش عرضــی (کلــه بــر) و برش
طولــی صــرف شــده اســت .دســتگاه طولــی بــر بــرش طولــی ســنگ
را بــر عهــده دارد و ضایعــات دو طــرف بــرش را میگیــرد و عــرض
ســنگ تولیــدی در ایــن بخــش معلــوم میشــود و کلــه بــر بــرش
عرضــی ســنگ را انجــام میدهــد و بهتریــن طــول بــرای ســنگ معلــوم
میشــود .بــا توجــه بــه ســاعت کاری کارگــران و چنگــش مناســب
میــزان ارتعــاش دســت و بــازو بــا اســتفاده از دســتگاه ارتعــاش ســنج
مــدل 2260 investigator B&Kو  1700 data interfaceو شــتاب
ســنج دســت و بازو مــدل AP5021بــر اســاس روش اســتاندارد 5349
 ISOاندازهگیــری گردیــد[ .]18 ,17بــرای اندازهگیــری ارتعــاش
دســت و بــازو از حسگرهــای انگشــتی بــا توجــه بــه نــوع دســتگاه
و نــوع چنگــش اســتفاده شــد .پــس از تنظیــم و کنتــرل اتصــاالت
دســتگاه و انتخــاب محــور مــورد نظــر بــه کارگــر اجــازه داده شــد
تــا بــدون تغییــر حالــت مــچ و تغییــر در نیــروی چنگــش دســت بــه
کار بــا دســتگاه مشــغول گــردد .ارزیابــی کامــل مواجهــه بــا ارتعــاش
مســتلزم اندازهگیــری شــتاب در جهتهــای  Y،Xو  Zو فرکانــس و
مــدت مواجهــه اســت .کــه جهــت  Xعمــود بــر جهــت  Zوجهــت Y
بــه مــوازات محــور طولــی چنگــش میباشــد .اندازهگیــری ارتعــاش در
ســه جهــت بــه صــورت متوالــی و بــه صورتــی کــه شــرایط کار در هــر
ســه اندازهگیــری یکنواخــت بــود انجــام شــد( .تصویــر  )1بــا توجــه بــه
قابلیــت تجزیــه فرکانســی دســتگاه ،میــزان ارتعــاش دســت و بــازو در
پهنــای فرکانســی یــک ســوم اکتاوباندیررســی گردیــد.
ارزیابــی ارتعــاش بــر طبــق اســتاندارد  ISO 5349بایــد بــه

صــورت عــددی کــه ترکیبــی از ســه جهــت اســت نشــان داده
شــود .کــه ایــن عــدد بــه عنــوان مجمــوع شــتاب وزنــی اســت
کــه بــه صــورت ریشــه میانگیــن مربــع ســه مقــدار اندازهگیــری
شــده بیــان میشــود.

مجله مهندسی بهداشت حرفه ای ،دوره  ،3شماره  ،1بهار 95

جهت ()x
جهت ()y
جهت ()z
برآیند ارتعاش
سطح معادل مواجهه  8ساعته

میانگین  ±انحراف معیار

حداقل

حداکثر

1/3 ± /82
1/52 ± 1/07
2 ± 1/38
2/9 ± 1/7
2/8 ± 1/6

0/43
0/50
0/40
1
1

4
6/4
6
8/4
7/8

جدول  :2سطح مواجهه شغلی کارگران با ارتعاش دست و بازو در کارگاههای سنگبری بر مبنای نوع شغل
جهت اندازهگیری

دستگاه برش عرضی
جهت ()x
جهت ()y
جهت ()z
برآیند
دستگاه برش طولی
جهت ()x
جهت ()y
جهت ()z
برآیند

28

شتاب ارتعاش m/s
2

حداقل

حداکثر

میانگین  ±انحراف معیار

1/7 ± 0/72
1/6 ± 1/1
1/5 ± 0/88
2/5 ± 1/4

0/4
0/5
0/4
1

4
6/4
4/1
8/4

1/8 ± 0/82
1/3 ± 0/84
3/2 ± 1/6
4 ± 1/8

0/9
0/5
1/7
2

3/1
3/8
6
7/8

] [ DOI: 10.21859/johe-03014

جدول  :1سطح مواجهه شغلی کارگران با ارتعاش دست و بازو در کارگاههای سنگبری

Downloaded from johe.umsha.ac.ir at 21:47 +0330 on Wednesday February 20th 2019

میانگیــن و انحــراف معیــار ســن افــراد مــورد مطالعــه  ± 8/9عرضــی و بــرش طولــی اختــاف معنــادار وجــود دارد (0/05
 38و میانگیــن و انحــراف معیــار ســابقه کار  13 ± 6/6تعییــن > .) Pمقایســه میــزان ارتعــاش بیانگــر ایــن موضــوع اســت کــه
شــد .کارگــران مــورد مطالعــه بــه طــور میانگیــن بیــن  6الــی  7بیشتریــن میــزان مواجهــه در جهــت  zمیباشــد.
ســاعت بــا دســتگاه بــرش عرضــی و دســتگاه بــرش طولــی در درصــد فراوانــی عالئــم مرتبــط بــا ارتعــاش دســت و بــازو در
طــول روز کار میکننــد .نتایــج اندازهگیــری شــتاب ارتعــاش کارگــران شــاغل کارگاههــای ســنگبری در تصویــر  2ارائــه شــده
دســت و بــازو در جــدول  1ارائــه شــده اســت .نتایــج نشــان داد اســت .نتایــج نشــان داد کــه احســاس ســوزش و خــارش در دســت
کــه میانگیــن شــتاب ارتعــاش در محــور  zبیشتریــن مقــدار بیشتریــن عالمــت گزارششــده بیــن کارگــران ســنگبری اســت
باشــد .بــا توجــه بــه آزمــون آمــاری شــتاب معــادل  8ســاعته در نتیجــه اختــاالت حســی –عصبــی دارای بیشتریــن فراوانــی در
مواجهــه بــا ارتعــاش دســت و بــازو کارگــران ســنگبری باالتــر بیــن کارگــران ایــن حرفــه میباشــد و عالئــم اســکلتی عضالنــی
از حــد مجــاز مواجهــه کشــوری ( 2متــر بــر مجــذور ثانیــه) بیشــتر از اختــاالت عروقــی میباشــد .بــر اســاس نتایــج آزمــون
قــرار داشــت ( .) P> 0/05طبــق آزمــون آمــاری  Anovaبیــن  t-testبیــن میانگیــن ســن کارگــران دارای عالئــم و کارگــران بــدون
میانگیــن شــتاب ارتعــاش دســت و بــازو در جهــات اصلــی عالئــم اختــاف معنـیداری وجــود دارد ( .) P> 0/05نتایج نشــان داد
اندازهگیــری اختــاف معنــاداری مشــاهده گردیــد ( .) P> 0/05بــر اســاس نتایــج آزمــون  t-testبیــن میانگیــن ســابقه کار کارگــران
در جــدول  2نتایــج ارزیابــی میــزان شــتاب ارتعــاش بــا توجــه دارای عالئــم و کارگــران بــدون عالئــم اختــاف معن ـیداری وجــود
بــه نــوع دســتگاه در محورهــای  Y،Xو  Zارائــه شــده اســت .دارد ( .) P> 0/05نتایــج نشــان داد بــر اســاس آزمــون کای دو بیــن
نتایــج نشــان داد کــه میانگیــن برآینــد شــتاب ارتعــاش مصــرف ســیگار کارگــران و بــروز عالئــم ارتبــاط معن ـیداری وجــود
دســتگاه بــرش عرضــی کمتــر از دســتگاه بــرش طولــی نــدارد ( .) P< 0/05بــا ایــن حــال بیــن میانگیــن شــتاب ارتعــاش در
(صفحــه بــر) اســت .نتایــج آزمــون آمــاری نشــان داد کــه بیــن کارگــران دارای عالئــم و کارگــران بــدون عالئــم اختــاف معنـیداری
میانگیــن شــتاب ارتعــاش دســت و بــازو دســتگاههای بــرش مشــاهده نگردیــد (.) P< 0/05

بیات و همکاران

80
70

] [ DOI: 10.21859/johe-03014

نتایــج تجزیــه فرکانســی ارتعــاش دســتگاههای بــرش مــورد مطالعــه
در یــک ســوم اکتاوبانــد در تصویــر  3و  4ارائــه شــده اســت .همــان
طــور کــه مشــاهده میشــود در خصــوص دســتگاه بــرش عرضــی
میــزان شــتاب ارتعــاش در فرکانــس  40هرتــز در هــر ســه محــور
بیشتریــن میــزان بــوده و بــه عنــوان فرکانســی اصلــی ارتعــاش

دســتگاه تعییــن گردیــد .عــاوه بــر ایــن مقــدار شــتاب در فرکانــس
 40هرتــز در محــور  yبیــش از محورهــای دیگــر اســت .نتایــج تجزیــه
فرکانــس دســتگاه بــرش طولــی نشــان داد کــه میــزان شــتاب ارتعاش
در فرکانــس  50هرتــز در هــر ســه محــور بیشتریــن میــزان بــوده و
بــه عنــوان فرکانســی اصلــی ارتعــاش دســتگاه تعییــن گردیــد.
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تصویر  :2فراوانی عالئم مرتبط با ارتعاش دست و بازو در کارگران شاغل کارگاههای سنگبری
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تصویر  :3تجزیه فرکانسی شتاب ارتعاش دستگاه برش عرضی در یک سوم اکتاوباند
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تصویر  :4تجزیه فرکانسی شتاب ارتعاش دستگاه برش طولی در یک سوم اکتاوباند
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نتیجهگیری
در کارگاههــای ســنگبری ســطح مواجهــه شــغلی  8ســاعته کارگــران
بــا ارتعــاش دســت و بــازو باالتــر از حــد مجــاز مواجهــه شــغلی
کشــوری قــرار دارد .کارگــران دارای ســن و ســابقه بیشــتر دارای عالئم
بیشــتری مرتبــط بــا مواجهــه بــا ارتعــاش بودنــد .از ایــن رو آمــوزش
مراقبتهــای بهداشــتی کارگــران ازجملــه گــرم نگهداشــتن دس ـتها
در فصــول ســرد ،اســتفاده از دســتکش ضــد ارتعــاش ،چرخشهــای
کاری جهــت کاهــش زمــان مواجهــه روزانــه میتوانــد بــر کاهــش
ریســک بــروز عالئــم مرتبــط بــا ارتعــاش دســت و بــازو در ایــن
کارگــران مؤثــر باشــد .عــاوه بــر ایــن معاینــات پزشــکی و ردیابــی
اثــرات بهداشــتی مرتبــط بــا ارتعــاش بــا اســتفاده از تســتهای
غربالگــری در کارگاههــای مذکــور ضــروری بــه نظــر میرســد.
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بحث
هــدف از انجــام ایــن مطالعــه بررســی ســطح مواجهــه شــغلی و
اثــرات ســامتی مرتبــط بــا ارتعــاش دســت و بــازو در کارگــران
اســتفادهکننده از ابزارهــای مرتعــش (ســنگبریهای) بــود نتایــج
نشــان داد میــزان مواجهــه بــا ارتعــاش دســت و بــازو در دســتگاه
بــرش طولــی و کارگرانــی کــه بــا ارتعــاش مواجــه دارنــد بیشــتر از
حــد مجــاز میباشــد .بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه بیشتریــن
مواجهــه کاربــران ســنگبری بــا ارتعــاش دســت و بــازو در محــور
 Zو کار بــا دســتگاه بــرش طولــی میباشــد .از عوامــل مؤثــر بــر
افزایــش ارتعــاش دســت و بــازو در کاربــران ســنگبری نــوع و قطــر
ســنگ ،نــوع دســتگاه و ســرعت آن میباشــد .در مقایســه نتایــج
ایــن مطالعــه و مطالعــهای کــه توســط  Tewariو Dewangan
در ارتبــاط بــا ابــزار مرتعــش انجــام شــد مشــاهده میشــود کــه
بیشتریــن میــزان ارتعــاش در جهــت  X،Zو  Yمیباشــد [ .]21بــا
توجــه بــه آنالیــز فرکانــس انجامشــده نتایــج نشــان داد بیشتریــن
شــتاب ارتعاشــی در دســتگاه بــرش عرضــی در فرکانــس  40هرتــز
و در دســتگاه بــرش طولــی فرکانــس  50و  80هرتــز میباشــد .در
مطالع ـهای کــه توســط  Lars Gerhardssonدر فلزکارانــی کــه بــا
ارتعــاش دســت و بــازو مواجهــه داشــتند انجــام شــد رابطــه دوز
پاســخ بیــن افزایــش عالئــم حســی-عصبی و مواجهــه بــا ارتعــاش
دســت و بــازو دیــده شــده اســت کــه شــبیه بــا نتایــج ایــن مطالعــه
میباشــد [ .]11در مطالعــه دیگــری کــه توســط Massimo
 and Bovenzانجــام شــد افــرادی کــه بــا ابــزار مرتعــش دریــک
صنعــتکار میکردنــد در فرکانــس  6/3 -1250هرتــز بیشتریــن
اثــرات ارتعــاش دســت و بــازو را نشــان دادهانــد کــه در مقایســه بــا
ایــن مطالعــه فرکانــس  40و  50هرتــز میتوانــد اثــرات ارتعــاش
را نشــان دهــد [ .]22نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد افــرادی کــه
دارای ســابقه کار بیشــتر و ســن بــاال هســتند عالئــم ارتعــاش دســت
و بــازو بیشــتر اســت .مطالعــه  Farhad Forouharmajdنشــان داد
کــه  %10از کارگــران در حــال کار بــا متــه و اره گــرد بعــد از 7-12
ســال ســابقه دچــار ســپید انگشــتی ناشــی از مواجهــه بــا ارتعــاش
دســت و بــازو شــدهاند [ .]5کــه بــا مقایســه نتایــج مطالعــه حاضــر
منطقــی اســت و علــت ایــن میتوانــد قدیمــی بــودن تجهیــزات
و دســتگیره نامناســب آنهــا و عــدم اســتفاده از دســتکش ضــد
ارتعــاش حیــن کار باشــد .همچنیــن نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان

داد کــه کارگــران ســنگبری بــا توجــه بــه مواجهــه  8ســاعته
میانگیــن شــتاب ارتعــاش بیــش از حــد مجــاز میباشــد بــا توجــه
بــه مطالعــه  Gerhardssonandو همــکاران بــا اندازهگیــری
ارتعــاش دســت و بــازو و عالئــم حســی عصبــی در کارگرانــی کــه
بــا ارتعــاش دســت و بــازو مواجهــه دارنــد مشــخص شــد کــه اثــرات
حســی عصبــی در فرکانــس  125هرتــز بیــش از فرکانــس 31/5
و  500هرتــز میباشــد [ .]23کــه بــا نتایــج ایــن مطالعــه مغایــر
میباشــد .بــا توجــه بــه مطالعــهای کــه در ســال  2014در نــروژ
انجــام شــد طبــق نتایــج پرسشــنامه بیــن  15تــا  50درصــد از افــراد
دچــار اختــاالت اســکلتی عضالنــی (تورم-درد-کاهــش قــدرت
گرفتــن و التهــاب تانــدون) ناشــی از مواجهــه بــا ارتعــاش دســت
و بــازو شــدهاند کــه شــبیه نتایــج مطالعــه حاضــر میباشــد [.]4
توصیــه میشــود جهــت کاهــش بــروز عالئــم ارتعــاش دســت و بــازو
بــه کنترلهــای مدیریتــی و کاهــش ســاعت مواجهــه و کنترلهــای
مهندســی از قبیــل اســتفاده از عایــق ضــد ارتعــاش بر روی دســتگیره
دســتگاهها ،اتوماتیــک کــردن دســتگاه و حــذف دســتی بــودن آن
و اســتفاده از دســتکش ضــد ارتعــاش بهــای بیشــتری داده شــود.
از محدودیتهــای ایــن مطالعــه تعــداد نمونههــای بیشــتر و بررســی
اثــر ســرما در فصــل زمســتان روی اثــرات مواجهــه بــا ارتعــاش دســت
و بــازو ،اندازهگیــری ارتعاشــات کلیــه ابــزار مــورد اســتفاده در طــول
شــیفت کاری کــه در کنــار کار اصلــی انجــام میشــود و بررســی
ســوابق کاری افــراد بــه طــور کامــل میباشــد.
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Abstract
Introduction: The workers employed in stone cutting industries are exposed to hand-arm
vibration and its complications. The aim of this study was to evaluate exposure to handarm vibration and its health effects on workers in stone cutting workshops.
Methods: In this descriptive-analytic study, 40 workers of Hamadan city stone cutting,
who worked with stone cutting machines, were examined. Measuring exposure to handarm vibration was performed by standard methods ISO 5349. Symptoms related to handarm vibration syndrome, using a questionnaire, were studied. Data were analyzed using
SPSS software.
Results: Results showed that eight-hour equivalent acceleration of hand-arm vibration
exposure in stone cutting workers exceeded the permissible exposure levels of the country
(P < 0.05). Highest average hand and arm vibration acceleration was measured in the Z
axis. The average vibration acceleration hand-arm and cutting transverse and longitudinal
cutting significant difference was observed (P < 0.05).
Conclusions: In regard to exposure level of stone cutting workers compared with the
national exposure limit, the training of health care, non-smoking, and use of anti-vibration
gloves, work rotations canthe effective in reducing the risk of health effects. Furthermore,
it seems essential to track the health effects associated with human vibration by use of
screening tests in the work place seem.

