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چکیده
مقدمــه :اختــاالت اســکلتی_عضالنی یکــی از عوامــل شــایع آســیبهای شــغلی و حرف ـهای در کشــورهای
صنعتــی و درحالتوســعه اســت .تعییــن عوامــل خطــر میتوانــد در انتخــاب روش مناســب بــرای بررس ـیهای
دقیقتــر و انجــام مداخــات نقــش مهمــی داشــته باشــد .ایــن مطالعــه باهــدف ارزیابــی ریســک فاکتورهــای
ارگونومیــک اپراتورهــای تجهیــزات آبیــاری تحتفشــار انجــام شــد.
روش کار :ایــن مطالعــه بهصــورت مقطعــی در یــک شــرکت تولیــد تجهیــزات آبیــاری تحتفشــار انجــام شــد.
در ایــن مطالعــه از روشــی جدیــد و مبتنــی بــر مشــاهده بــرای ارزیابــی ارگونومیــک فعالیــت اپراتورهــا اســتفاده
شــد .بهمنظــور تعییــن وظایــف و زیــر وظایــف از تجهیــزات ضبــط ویدیویــی و مشــاهده مســتقیم اســتفاده شــد
ســپس ارزیابــی ارگونومیــک موردنظــر بــرای تمــام زیــر وظایــف شناساییشــده ،انجــام شــد .درنهایــت میــزان
بحرانــی بــودن وظیفــه مشــخص شــد.
یافتههــا :درمجمــوع از وظایــف شناساییشــده  53پوســچر بحرانــی شــدید 61 ،پوســچر بحرانــی متوســط
و  82پوســچر بحرانــی کــم تعییــن شــد .امتیــاز ارگونومیــک کل بــرای وظایــف اپراتورهــای خــط تولیــد شــیر
توپــی بــه ترتیــب  0/6و  0/68و بــرای خــط تولیــد شــیر قطــرهای و شــیر خــودکار بــه ترتیــب  0/52و 0/67
بــه دســت آمــد.
نتیجهگیــری :بــا توجــه بــه نتایــج بهدســتآمده ،نامناســبترین پوســچرها مربــوط بــه مــچ اپراتورهــا
بــوده اســت و در محدودههــای ارگونومیــک موردبررســی ،زاویــه خمــش مــچ و زاویــه چرخــش مــچ بیشــترین
پوســچر بحرانــی را داشــتهاند .بنابرایــن توصیــه میشــود اقــدام کنترلــی بــر تصحیــح پوســچر مــچ اپراتورهــا
متمرکــز شــود.

مقدمه
اگرچــه بســیاری از فرآیندهــای تولیــدی مکانیــزه شــدهاند و
اســتفاده از تجهیــزات خــودکار در صنایــع متــداول شــده اســت
امــا هنــوز فرآیندهایــی وجــود دارنــد کــه دارای تنــوع بــوده و
نیازمنــد انعطافپذیــری میباشــند .ایــن فرایندهــا تنهــا توســط
نیــروی انســانی انجــام میشــوند .ازجملــه ایــن فرایندهــا مونتــاژ
قطعــات اســت کــه بــه علــت وجــود وظایــف تکــراری منجــر بــه
اختــاالت اســکلتی عضالنــی در نیــروی کار میشــود[ .]1بــه بــر
اســاس تعریــف ســازمان بهداشــت جهانــی ( )WHOاختــاالت
اســکلتی عضالنــی بــه هرگونــه اختــال در سیســتم حرکتــی
بــدن اعــم از اختــاالت خفیــف ،برگشــتپذیر ،برگشــتناپذیر و
ناتوانکننــده اطــاق میشــود .اگــر ایــن اختــاالت در محیــط

کار ایجادشــده یــا در اثــر کار تشــدید شــوند ،اختــاالت اســکلتی
عضالنــی مرتبــط بــاکار  WMSDsگفتــه میشــوند[.]3 ,2
اختــاالت اســکلتی عضالنــی بزرگتریــن گــروه بیماریهــای
شــغلی هســتند کــه بیــش از یکســوم کل بیماریهــای شــغلی
ثبتشــده در آمریــکا ،کشــورهای شــمالی اروپــا و ژاپــن را تشــکیل
میدهنــد[ .]4اختــاالت اســکلتی-عضالنی ،یکــی از عوامــل
شــایع آســیبهای شــغلی و ناتوانــی در کشــورهای صنعتــی
و کشــورهای درحالتوســعه اســت کــه نزدیــک بــه  48درصــد
بیماریهــای ناشــی از کار را تشــکیل میدهنــد[ .]6 ,5در اروپــا
اختــاالت اســکلتی عضالنــی ،مخصوصــاً اختــاالت مربــوط بــه
کمــر و انــدام فوقانــی بزرگتریــن علــت ازکارافتادگــی نیــروی
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 1دانشــجوی کارشناســی ارشــد ،گــروه مهندســی بهداشــت حرف ـهای ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه
علــوم پزشــکی همــدان ،همــدان ،ایــران
 2کارشــناس ارشــد ،گــروه مهندســی بهداشــت حرفـهای ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی
همــدان ،همــدان ،ایــران
 3اســـتاد ،گـــروه مهندسـی بهداشـت حرفـهای ،دانشـکده بهداشـت ،مرکـز تحقیقـات علـوم بهداشـتی،
دانشـــگاه علـوم پزشـکی همـــدان ،همدان ،ایـران

دیهیم و همکاران

روش کار
مطالعــه حاضــر از نــوع توصیفی-تحلیلــی بــه روش مقطعــی
اســت کــه در ســه خــط یــک کارخانــه تولیــد تجهیــزات آبیــاری
تحتفشــار انجــام گرفــت .نمونهگیــری بــه روش سرشــماری
و بهوســیله تجهیــزات ضبــط ویدئویــی از تمــام وظایــف انجــام
گردیــد .روش مورداســتفاده جهــت ارزیابــی پوســچر ،روشــی مبنــی
بــر مشــاهده بــود کــه جدیــدا ً ابداعشــده اســت .ایــن روش  3مرحلــه
دارد کــه شــامل تقســیم وظیفــه بــه زیــر وظایــف اولیــه ،ارزیابــی
ارگونومیــک و محاســبات امتیــاز اســت کــه بــه تفضیــل توضیــح داده
خواهــد شــد[.]13

مرحله اول :تقسیم وظیفه به زیر وظایف اولیه
در ایــن مرحلــه تمــام اقدامــات ابتدایــی (Elementary
 )Operationsبــر اســاس مشــاهده مســتقیم و ضبــط ویدئــو
شناســایی و چکلیســت هــر وظیفــه تکمیــل شــد .هــدف از ایــن
مرحلــه شناســایی زیــر وظایفــی بــا بدتریــن حالــت ارگونومیــک بــود.
بهمنظــور اطمینــان از ارزیابــی کامــل پروســه تولیــد تمــام وظایــف
متنــاوب در دورههــای زمانــی کوتــاه و غیــر متنــاوب در دورههــای
زمانــی طوالنیتــر ،در ارزیابــی گنجانــده شــد[.]13

مرحله دوم :ارزیابی ارگونومیک
ارزیابــی ارگونومیــک موردنظــر روی تمــام اقدامــات اولیــه
شناساییشــده انجــام شــد .بدیــن منظــور تعــدادی از پوســچرهای
اصلــی اپراتورهــا انتخابشــده و رنــگ مشــخصی بــه آنهــا اختصــاص
داده میشــود کــه بیانگــر میــزان بحرانــی بــودن پوســچر اســت.
اختصــاص رنــگ مشــخص بــه مقادیــر بحرانــی بــودن یک پوســچر در
ایجــاد نمــودار میلـهای بــرای نمایــش وضعیــت ارگونومیــک اپراتــور
در زیــر وظایــف مختلــف مفیــد اســت .بــرای نشــان دادن میــزان
بحرانــی بــودن پوســچر از  3رنــگ اســتفاده شــد کــه عبارتانــد از:
میــزان بحرانــی بــودن کــم (ســبز) متوســط (زرد) و زیــاد (قرمــز).
بحرانــی بــودن پوســچر بــا توجــه بــه محدودههــای تعریفشــده در
تصویــر  1تعیــن شــد .تصویــر  1نشــاندهنده  14محــدوده بــرای
پوشــش دادن ســه محــدوده کلــی ارزیابــی ارگونومیــک اســت کــه
محدودههــای پوســچر قســمتهای مختلــف بــدن را نیــز شــامل
میشــود .مقادیــر  cut-offبــا توجــه بــه روشهــای ،RULA
 OWASو  OCRAتعیینشــده و بــا ســه ســطح بحرانــی بــودن
(ســبز ،زرد و قرمــز) همسانســازی شــده اســت[.]13
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کار بــوده و هزینههــای مســتقیم تحمیلشــده برابــر بــا 0/5تــا 2
درصــد از تولیــد ناخالــص ملــی اســت[ .]7ایــن اختــاالت مرتبــط
بــاکار اغلــب اندامهــای فوقانــی را درگیــر کــرده و علــت اصلــی
ازکارافتادگــی در کارگــران اســت[ .]8همچنیــن بــر اســاس گــزارش
دفتــر آمــار ایالــت متحــده آمریــکا اختــاالت اســکلتی عضالنــی
 40درصــد غرامتهــای مرتبــط بــا آســیبهای کار را بــه خــود
اختصــاص میدهــد و هزینــهای در حــدود  45تــا  54میلیــون
دالر را شــامل میشــود[ .]9طــی برآوردهــای صــورت گرفتــه
در ســال  1995در کشــور انگلیــس ،حــدود  4/2میلیــون ســاعت
کاری بــه دلیــل اختــاالت اندامهــای فوقانــی ازدســترفته اســت
کــه در همیــن راســتا هزینههــای باالیــی را بــرای کارفرمایــان در
ارتبــاط بــا پرداخــت غرامــت بــه کارگــران آســیبدیده ،مرخصــی
اســتعالجی ،کاهــش بهــرهوری و جایگزینــی کارگــر تحمیــل کــرده
اســت[ .]10عوامــل متعــددی در شــکلگیری ایــن اختــاالت نقــش
دارد .یکــی از ایــن عوامــل حــرکات تکــراری اســت کــه اغلــب بــر
دســتها ،مــچ ،بــازو ،گــردن ،پشــت و شــانه اثــر میگذارنــد.
اختــاالت ناشــی از حــرکات تکــراری (Repetitive Motion
 )Injuryو آســیبهای تجمعــی کــه درنتیجــه عوامــل فیزیکــی و
مکانیکــی ایجــاد میشــود در ســالهای اخیــر اهمیــت زیــادی در
ارگونومــی پیداکــرده اســت[ .]8حــرکات تکــراری دســت یــا بــازو و
پوســچر نامناســب معمولتریــن خطــرات ارگونومیــک در محیــط
کار هســتند کــه بــه ترتیــب  %63و  %43از کارکنــان ،حداقــل در
یکچهــارم شــیفت در مواجهــه بــا ایــن خطــرات هســتند[.]11
مطالعــات نشــان میدهــد کــه بیشــترین شــیوع اختــاالت
اســکلتی عضالنــی در مونتــاژکاران صنایــع ماشینســازی بــه
ترتیــب مربــوط بــه گــردن ،دســت/مچ و شــانه بــوده اســت[.]12
ازجملــه صنایعــی کــه ریســک حــرکات تکــراری و درنتیجــه ریســک
اختــاالت اســکلتی عضالنــی در آنهــا بــاال اســت ،صنایعــی هســتند
کــه در آنهــا کار مونتــاژ قطعــات انجــام میشــود .در ایــن صنایــع
اجــزاء مشــخصی در روی ـهای منظــم بــه یــک محصــول اضافهشــده
تــا درنهایــت محصــول اصلــی تولیــد گــردد .در اینگونــه صنایــع
بــه دلیــل وجــود ریســک فاکتورهــای متعــدد ارگونومیکــی ماننــد
تکــرار فعالیــت ،اعمــال نیــرو ،پوســچر بدنــی نامناســب و فقــدان
زمــان بازیابــی ،ریســک ابتــا بــه اختــاالت ناشــی از حــرکات
تکــراری بــاال اســت .ارزیابــی دقیــق و صحیــح ریســک فاکتورهــای
ارگونومیــک در صنایــع مونتــاژ میتوانــد در انتخــاب و تعییــن
مداخــات مناســب بســیار مؤثــر باشــد .جهــت ارزیابــی ارگونومیــک
صنایــع مونتــاژ بایــد از روشــی اســتفاده کــرد کــه تمــام ریســک
فاکتورهــا را در برگیــرد .روشهــای مختلفــی جهــت ارزیابــی
اختــاالت انــدام فوقانــی موجــود اســت کــه تعــدادی از آنهــا در
ایــران ناشــناخته هســتند .هــدف از ایــن مطالعــه ارزیابــی ریســک

فاکتورهــای ارگونومیــک در اپراتورهــای یــک شــرکت تولیدکننــده
تجهیــزات آبیــاری تحتفشــار بــوده اســت.
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محاســبه امتیــاز بــرای هــر زیــر وظیفــه انجــام شــد و نهایتـاً میــزان
بحرانــی بــودن وظیفــه مشــخص گردیــد .محاســبات طبــق روش زیــر
صــورت گرفــت[.]13
بــه هــر رنــگ از ســطح بحرانــی بــودن پوســچر یــک عــدد اختصــاص
داده شــد .ســبز = ،1زرد =  2و قرمــز= 3
بــا توجــه بــه ارزیابــی ارگونومیــک و رنگهــا امتیــاز اولیــه (Partial
 )Ergonomic Scoreهــر یــک از زیــر وظایــف بــا جمعکــردن
نمــره  14محــدوده باهــم مشــخص میشــود.
امتیــاز ارگونومیــک کلــی ( )Overall Ergonomic Scoreهــر
اپراتــور بــا توجــه بــه رابطــه  1محاســبه میشــود.
رابطه 1

∑ PES
3 × NUM_DOM × NUM_ELEM_OPS

 :∑ PESمجموع امتیازهای اولیه

=E

 :NUM_DOMتعــداد محدودههــای ارگونومیــک انتخابشــده
 14ثابــت
 :NUM_ELEM_OPSتعــداد وظایــف اولیــه بررسیشــده بــرای
هــر اپراتــور
 :3 × NUM_DOM × NUM_ELEM_OPSبیشــترین امتیاز
ممکــن بــرای یــک اپراتور
نهایتـاً از مقادیــر امتیــاز ارگونومیــک کل بــرای تعییــن اولویــت اقــدام
کنترلــی بــرای قســمتی از خــط مونتــاژ کــه اپراتــور کار میکنــد
اســتفاده شــد .محدودههــای اولویتبنــدی اقــدام کنترلــی در
جــدول  2نمایــش دادهشــده اســت[.]13

جدول  :2محدوده اولویتبندی اقدام کنترلی
مقدار OES

اولویت اقدام کنترلی

OES ≤ 0/4

قابلقبول

0/4 ≤ OES ≤ 0/5

ممکن است اقدام کنترلی الزم باشد

0/5 ≤ OES ≤ 0/7

اقدام کنترلی در آینده نزدیک انجام شود

0/7 ≤ OES

فورا ً اقدامات اصالحی انجام شود

ارزیابــی ارگونومــی بــا روش فــوق در ســه خــط تولیــد و روی
اپراتورهــای خطــوط تولیــد شــیر آبیــاری صــورت گرفــت .خطــوط
تولیــد شــیر آبیــاری شــامل ســه خــط شــیر توپــی ،شــیر قطــرهای و
شــیر خــودکار بــود .خــط شــیر توپــی شــامل دو فعالیــت جداگانــه و
درمجمــوع  7وظیفــه بــود.
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جدول  :1محدودههای پوشش دادهشده جهت ارزیابی ارگونومیک پوسچر
قسمتهای مختلف بدن
زاویه خمیدگی تنه
>30
1
30-15
2
15-0
3
زاویه چرخش کمر
>45
1
45-15
2
15-0
3
ارتفاع آرنج
باالتر از شانه
1
در سطح شانه
2
در سطح کمر
3
زاویه چرخش مچ
>180
1
180-90
2
90-0
3
زاویه خمش زانو
>60
1
60-30
2
30-0
3
پوسچر حمل بار
حمل با دو دست
1
حمل با یک دست کشیده
2
حمل با یک دست بدون کشیدگی
3
چرخش تنه
>90
1
90-45
2
45-0
3
مسافت جابجایی (تعداد قدم)
>10
1
9-5
2
4-0
3
وزن بار جابجا شده (کیلوگرم)
>5
1
5-3
2
<3
3
خمیدگی و چرخش گردن
20-0
1
>20
2
> 20و چرخش
3
زاویه چرخش ساعد
>90
1
>90
2
90-0
3
پوسچر پا
روی یکپا یا دو زانو
1
وزن روی یکپا
2
وزن روی دو پا
3
زاویه خمش مچ
>15±
1
15 ±-0
2
0
3
مدت انجام کار نسبت به زمان کاری
>2/3
1
2/3-1/3
2
<1/3
3

مرحله سوم :محاسبات امتیاز
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جدول :3نمونهای از نتایج مربوط به ارزیابی ارگونومیک
شرح
وظیفه
1
2
3

جایگذاری  ring Oروی
دسته شیر قطرهای

2

1
2
3

1
3

1

1
2
3

1

1
2
3
1
2
3

پوسچر حمل بار

1

1
چرخش از محور عمود

1
1
وزن بار جابجا شده (کیلوگرم)
1
1
خمیدگی و چرخش گردن
1

1
2
3
1
2
3

2

1
2
3

3

1
1
مسافت جابجایی (تعداد قدم)

2

1
2
3

زاویه چرخش مچ

1

2

3

زاویه خمش زانو

1
2
3

1
2
3

ارتفاع آرنج

1

1

زاویه چرخش ساعد

1

1

1
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1

1

1

1

2

2

پوسچر پا

3

زاویه خمش مچ

2

2

3

3

مدت انجام کار نسبت به زمان کاری

1

1

2

تصویر  :2نتایج ارزیابی ارگونومیک اپراتور2

نتایــج مربــوط بــه ارزیابــی ارگونومیــک اپراتــور خــط تولیــد شــیر
قطــرهای در تصویــر  3ارائــه گردیــده اســت .مطابــق بــا نتایــج مقــدار
نمــره ارزیابــی ارگونومیــک بــرای وظایــف ایــن خــط مونتــاژ برابــر
بــا  0/52اســت بــا توجــه بــه جــدول  1اقــدام اصالحــی در آینــده
نزدیــک روی ایــن خــط تولیــد بایــد انجــام شــود.
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زاویه چرخش کمر
1

1
2
3

2

2

زاویه خمیدگی تنه

1
2
3

1
2
3

جایگذاری دسته
درون بدنه شیر

مونتاژ
اتصاالت دو
طرف

یافتهها
طبــق بررســیهای صــورت گرفتــه تعــداد وظایــف خــط تولیــد
شــیر توپــی ،قطــرهای و خــودکار بــه ترتیــب  3 ،7و  4وظیفــه بــود.
نمونــهای از نتایــج مربــوط بــه ارزیابانــی ارگونومیــک حاضــر در
جــدول  3نمایــش دادهشــده اســت.
مقادیــر ارزیابــی ارگونومیــک کلــی دو فعالیــت خــط تولیــد شــیر
توپــی بــه ترتیــب 0/6و  0/68اســت و بــا توجــه بــه جــدول  1اقــدام
اصالحــی بــرای ایــن خــط در آینــده نزدیــک بایــد انجــام شــود.
نتایــج مربــوط بــه دو اپراتــور ایــن خــط در تصویــر  1و  2نمایــش
دادهشــده اســت.
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تصویر  :4نتایج ارزیابی ارگونومیک اپراتور 4

تصویر  :6ابزار طراحیشده در نرمافزار CATIA

تصویر  :5نتایج کلی ارزیابی به تفکیک محدودههای ارگونومیک

نتایــج مربــوط بــه ارزیابــی ارگونومیــک اپراتــور خــط تولیــد شــیر
خــودکار در تصویــر  4ارائــه گردیــده اســت .مطابــق بــا نتایــج مقــدار
نمــره ارزیابــی ارگونومیــک بــرای وظایــف ایــن خــط مونتــاژ برابــر بــا
 0.67اســت؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه جــدول  1اقــدام اصالحــی بایــد
در آینــده نزدیــک روی ایــن خــط تولیــد انجــام شــود.
یافتههــای ایــن مطالعــه نشــان میدهــد کــه از محدودههــای
ارگونومیــک ارزیابیشــده دو محــدوده زاویــه خمــش مــچ و زاویــه
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تصویر  :7برش طولی ابزار طراحیشده با نرمافزار CATIA

بحث
روش مــورد ارزیابــی در ایــن مطالعــه روشــی ســاده و بصــری
بهمنظــور ارزیابــی پوســچر کل بــدن اســت .از مزایــای روش
موردنظــر ارزیابــی ســریع و اســتفاده آســان از آن اســت .مطابــق
بــا نتایــج بهدســتآمده پوســجر اندامهــای فوقانــی کارکنــان
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تصویر  :3نتایج ارزیابی ارگونومیک اپراتور 3

چرخــش مــچ بیشــترین پوســچر بحرانــی را بــه خــود اختصــاص
دادهانــد .نتایــج کلــی ارزیابــی بــه تفکیــک محدودههــای ارگونومیــک
در تصویــر  5نشــان دادهشــده اســت.
درمجمــوع از زیــر وظایــف شناساییشــده  53پوســچر بحرانــی
شــدید (رنــگ قرمــز) 61 ،پوســچر بحرانــی متوســط (رنــگ زرد)
و  82پوســچر بحرانــی کــم (رنــگ ســبز) تعییــن شــد .در میــان
 53پوســچر بحرانــی شــدید بیشــترین پوســچر ازنظــر تعــداد مربــوط
بــه انــدام مــچ دســت بــود .بهمنظــور اصــاح ابــزار کار در خــط
تولیــد شــیر خــودکار ابــزار جدیــدی بــا کمــک نرمافــزار CATIA
طراحــی شــد .ایــن ابــزار بهمنظــور کاهــش نیــروی مورداســتفاده در
جــا انداختــن  O Ringو تصحیــح پوســچر اپراتــور  4طراحیشــده
و بــه کارفرمــا پیشــنهاد شــد.

دیهیم و همکاران

نتیجهگیری
بــا توجــه بــه نتایــج مطالعــه حاضــر ،در تمــام خطــوط تولیــد
شــیرهای آبیــاری نیــاز بــه اقــدام کنترلــی در آینــدهای نزدیــک
اســت .بــر ایــن اســاس توصیــه میگــردد بهمنظــور پیشــگیری
از بــروز اختــاالت اســکلتی عضالنــی در مونتــاژکاران اقدامــات
اصالحــی همچــون بهکارگیــری افــراد بهصــورت چرخشــی در
وظایــف مختلــف ،اســتفاده از نرمشهــای کششــی باهــدف گــرم
کــردن و کشــش سیســتم اســکلتی عضالنــی و اســتفاده از ابــزار کار
مناســب در نظــر گرفتــه شــود .در ایــن مطالعــه ابــزار جدیــدی در
محیــط نرمافــزار  CATIAطراحــی و بــه کارفرمــا پیشــنهاد شــد.
سپاسگزاری
بدینوســیله از همــکاری شــرکت آریــا بســپار پایــا بــا نگارنــدگان
ایــن مقالــه کمــال تشــکر و قدردانــی بــه عمــل میآیــد .همچنیــن
از ســرکار خانــم قمــری کــه در هماهنگــی بــا مدیریــت شــرکت مــارا
یــاری رســاندند ،کمــال تشــکر را بــه عمــل میآوریــم.
REFERENCES

practices in musculoskeletal disorder prevention: a critical literature review. Appl Ergon. 2008;39(1):1-14. DOI: 10.1016/j.apergo.2007.02.002 PMID: 17506975
Graves RJ, Way K, Riley D, Lawton C, Morris L. Development of risk
filter and risk assessment worksheets for HSE guidance--’Upper Limb
Disorders in the Workplace’ 2002. Appl Ergon. 2004;35(5):475-84.
DOI: 10.1016/j.apergo.2004.03.011 PMID: 15246886
Parent-Thirion A. 5th European Working Conditions Survey: Europ.
;Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
2012.
Nur Nurhayati M, Dawal Siti Zawiah M, Dahari M, editors. The Prevalence of Work Related Musculoskeletal Disorders among Workers
Performing Industrial Repetitive Tasks in the Automotive Manufacturing Companies. International Conference on Industrial Engineering and Operations Management; 2014; Bali, Indonesia.
Savino M, Mazza A, Battini D. New easy to use postural assessment
method through visual management. Int J Ind Ergonom. 2016;53:4858.
Cuautle-Gutiérrez L, Juárez-Peñuela J, Uribe-Pacheco LA. Ergonomic Assessment of Assembly Tasks in a Mexican Automotive Industry.
In: Arezes P, editor. Advances in Safety Management and Human Factors. Florida, USA: Springer International Publishing; 2016. p. 48794.
Batham C, Yasobant S. A risk assessment study on work-related musculoskeletal disorders among dentists in Bhopal, India. Indian J Dent
Res. 2016;27(3):236-41. DOI: 10.4103/0970-9290.186243 PMID:
27411650

10.

11.
12.

13.
14.

15.

Boenzi F, Digiesi S, Facchini F, Mummolo G. Ergonomic improvement through job rotations in repetitive manual tasks in case of limited specialization and differentiated ergonomic requirements. Papers
Online. 2016;49(12):1667-72.
Chander DS, Cavatorta MP. An observational method for Postural Ergonomic Risk Assessment (PERA). Int J Ind Ergonom. 2017;57:3241.
Jäger Matthias P, Griefahn B, Liebers F, Steinberg U, für Arbeitsschutz
B. Preventing musculoskeletal disorders in the workplace. Prot Workers Health. 2003;5:1-25.
Punnett L, Wegman DH. Work-related musculoskeletal disorders:
the epidemiologic evidence and the debate. J Electromyogr Kinesiol. 2004;14(1):13-23. DOI: 10.1016/j.jelekin.2003.09.015 PMID:
14759746
Choobineh A, Tabatabaee SH, Behzadi M. Musculoskeletal problems among workers of an Iranian sugar-producing factory. Int J Occup Saf Ergon. 2009;15(4):419-24. DOI:
10.1080/10803548.2009.11076820
PMID:
20003775
Helander M. A guide to human factors and ergonomics. USA: CRC
Press; 2005.
Bevan S, Quadrello T, McGee R, Mahdon M, Vavrovsky A, Barham L.
Fit for work? Musculoskeletal disorders in the European workforce.
Work Found. 2009:612-7.
Habib E, Hassanzade A. Evaluation of ergonomic risk factors
by OCRA method in assembly industry. Iran Occup Health.
2008;5(1):70-6 .
Denis D, St-Vincent M, Imbeau D, Jette C, Nastasia I. Intervention

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

61

Downloaded from johe.umsha.ac.ir at 17:49 +0430 on Tuesday July 17th 2018

خطــوط مونتــاژ تجهیــزات آبیــاری موردبررســی ازنظــر تکــراری بودن
فعالیــت ،پوســچر مــچ و انگشــت دســت ،پوســچر بــازو و شــانه و
همچنیــن پوســچر ســر و گــردن در وضعیــت نامطلوبــی قــرار دارنــد.
ایــن پوســچر نامناســب بــه دلیــل نبــود ابــزار ارگونومیــک مناســب و
همچنیــن شــرایط کاری در ایــن خطــوط بــود.
در مطالعـهای کــه در خطــوط مونتــاژ  160صنعــت خودروســازی در
مکزیــک انجــام شــد ،کمــردرد علــت اصلــی غیبــت از کار شــناخته
شــد کــه بــه علــت حمــل دســتی بــار و کار تکــراری ایجادشــده
بــود[ .]14بــا توجــه بــه یافتههــای مطالعــه حاضــر بیشــترین
پوســچر بحرانــی بــه ترتیــب مربــوط بــه مــچ ،ســاعد و گــردن بــود.
بنابرایــن یافتههــای ایــن مطالعــه بــا مطالعــه حاضــر همخوانــی
نــدارد .در مطالعــهای کــه توســط  Bathamدر دندانپزشــکان
انجــام شــد ،بیشــترین اختــاالت اســکلتی عضالنــی بــه ترتیــب در
گــردن ،کمــر و مــچ دســت مشــاهده شــد[ .]15نتایــج ایــن مطالعــه
بــا مطالعــه حاضــر همخوانــی دارد .در مطالعــه حبیبــی و همــکاران
نتایــج نشــان داد کــه بــا بیشــترین ناحیــه درگیــری انــدام فوقانــی
مونتــاژکاران در مــچ و انگشــتان دســت بــوده اســت کــه بیشــترین
شــکایات مونتــاژکاران نیــز از همیــن ناحیــه گزارششــده بــود[.]8
در مطالعــه حاضــر نیــز بیشــترین پوســچر بحرانــی مربــوط بــه مــچ
دســت مونتــاژکاران بــوده اســت بنابرایــن نتایــج دو مطالعــه مشــابه
هســتند .نتایــج مطالعـهای کــه نورانــی و همــکاران در یــک صنعــت
مونتــاژ انجــام دادنــد نشــان داد کــه اندامهــای فوقانــی بــرای انجــام
فعالیتهــا و وظایــف بیشــتر درگیــر هســتند .همچنیــن بیشــترین
فراوانــی عالئــم اســکلتی عضالنــی مربــوط بــه ناحیــه مــچ دســت
تکنســینهای ایــن صنعــت اســت[ .]16در ایــن مطالعــه بیشــترین

عالئــم اســکلتی عضالنــی مربــوط بــه مــچ دســت مونتــاژکاران بــوده
اســت کــه مشــابه مطالعــه حاضر اســت .نتایــج مطالعــه پالوپدیســکال
و همــکاران نشــان داد کــه پوســچر نامناســب و اعمــال نیــرو بــر
مــچ دســت ،پوســچر نامناســب انگشــتان و آرنــج و همچنیــن فشــار
وارده بــر اندامهــای فوقانــی عامــل شــیوع اختــاالت مربــوط بــه
انــدام فوقانــی در بیــن مونتــاژکاران اســت[ .]17نتایــج ایــن مطالعــه
عوامــل شــیوع اختــاالت اســکلتی عضالنــی بررســی شــده اســت و
بــه پوســچر نامناســب مــچ دســت اشــاره شــده اســت.
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Abstract
Introduction: One of the most common causes of occupational injuries in industrialized
and developing countries is musculoskeletal disorders. Determining the risk factors of
musculoskeletal disorders can be helpful, choosing the right method for interventions and
detailed studies. This study aimed to evaluate the ergonomic risk factors in operators of
pressurized irrigation equipment production.
Methods: This cross-sectional study was conducted in a pressurized irrigation equipment
manufacturing company. In this study, a new method based on observation was used to
evaluate the ergonomic aspects of operators’ activities. In order to assign tasks and sub-tasks,
direct observation and video recording equipment were used. Ergonomic assessment was
carried out on all the sub-tasks identified. Then, the criticality of the task was determined.
Results: Among the tasks identified, 53 highly critical, 61 critical and 82 lowly critical
postures were determined. The ergonomic points in the ball valve production line were
0.6 and 0.68 respectively for tow operators. For drop valve and automatic valve production
lines, the ergonomic points were 0.52 and 0.67, respectively.
Conclusions: According to the results, the posture analysis method used in this study was
easy and accurate. The advantage of this method is 14 ergonomic domains that covered
the whole body and time fragment of each task. Findings of previous studies showed good
correlation between results from this method and the OCRA method. In this study, The
most critical posture was related to operator's wrist; so, it is recommended that control
measures on wrist posture correction should be considered.

