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Background and Objective: Nowadays, observational methods based on
video recording of work processes and its analysis by using computer
software are widely used. Therefore, we attempted to assess welders’ posture
and its biomechanical analysis by using computer aided three-dimensional
interactive application (CATIA) software.
Materials and Methods: This study was performed among welders of
Iranian Gas Transmission Company. The evaluated postures, which included
three postures, were determined from photos and videos, which were
recorded during the welding process. After determining the target postures,
digital human models were simulated in the CATIA software. Then, rapid
upper limb assessment (RULA) method and biomechanical analysis of
forces were performed on the human digital models.
Results: The analytical results were directly extracted from the CATIA
software. The final scores of the three postures evaluated using RULA
method indicated that for two postures, immediate corrective action is
required, and for one posture, corrective action should be taken in the near
future. In addition, biomechanical analysis of forces in one of those postures
revealed forces higher than the recommended limit by the National Institute
for Occupational Safety and Health.
Conclusion: CATIA software provides a better assessment of workers’
conditions in workplaces. Analysis using RULA method is a significant
measure in evaluation and redesign of workstations.
Keywords: Biomechanical Analysis; Digital Human Modeling; Ergonomics;
Posture Assessment; Welding Posture
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سابقه و هدف :امروزه روشهای مشاهدهای بر پایه فیلمبرداری از فرآیند کار و تجزیه و تحلیل آن با استفاده
از نرمافزارهای کامپیوتری بهطور گستردهای مورد استفاده قرار میگیرد .در این راستا هدف از پژوهش حاضر
ارزیابی پوسچر جوشکاران و آنالیز بیومکانیکی آن با استفاده از نرمافزار طراحی سه بعدی در محیط نرمافزار
 )Computer Aided Three-dimensional Interactive Application( CATIAمیباشد.
مواد و روشها :این پژوهش در ارتباط با جوشکاران منطقه هفت عملیات انتقال گاز انجام شد .پوسچرهای مورد
ارزیابی که شامل سه پوسچر بودند از طریق فیلمها و عکسهای گرفتهشده از جوشکاران در هنگام کار تعیین
شدند .پس از تعیین پوسچرهای مورد ارزیابی ،مدل دیجیتالی پوسچر فرد در محیط نرمافزار  CATIAشبیهسازی
گردید .سپس ارزیابی سریع اندام فوقانی با استفاده از روش  )Rapid Upper Limb Assessment( RULAو
آنالیز بیومکانیکی نیروها روی مدل انسانی انجام شد.
یافتهها :نتایج تجزیه و تحلیل دادهها بهطور مستقیم از نرمافزار  CATIAجمعآوری گردید .امتیاز نهایی سه
پوسچر مورد ارزیابی با استفاده از روش  RULAنشان داد که برای دو پوسچر نیاز به اقدام فوری بوده و برای
پوسچر دیگر تغییرات در آینده نزدیک الزم است .همچنین آنالیز بیومکانیکی نیروها بیانگر آن بود که در یکی
از پوسچرها میزان نیروها باالتر از حد توصیهشده توسط National Institute for Occupational ( NIOSH
 )Safety and Healthمیباشد.
نتیجهگیری :نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که با استفاده از نرمافزار  CATIAمیتوان ارزیابی
بهتری را از شرایط کارگران در محیط کار انجام داد .شایان ذکر است که تجزیه و تحلیل به روش RULA
یک اقدام مهم در ارزیابی و طراحی مجدد ایستگاههای کاری میباشد.
واژگان کلیدی :ارزیابی پوسچر؛ ارگونومی؛ آنالیز بیومکانیکی؛ پوسچر جوشکاری؛ مدلسازی دیجیتالی انسان

مقدمه
اختالالت اسکلتی -عضالنی مرتبط با کار ( WMSDs:
 )Work-related Musculoskeletal Disordersنشاندهنده
بخش عمدهای از بیماریهای مرتبط با کار است که بهطور عمده
در اندامهای فوقانی ،کمر و گردن نمایان میشود ] .[1این
اختالالت عالوه بر به خطر انداختن سالمت کارگران باعث کاهش
عملکرد آنها در انجام وظایف میشود ] .[2،3مطالعات انجامشده
حاکی از آن است که عملکرد پایین کارگران میتواند عواقب
81

اقتصادی و اجتماعی قابلتوجهی را در پی داشته باشد ].[4-0
بسیاری از کارگرانی که در محیطهای صنعتی کار میکنند در
معرض ناراحتی و دردهای ناشی از کار هستند .ریسکفاکتورهای
شغلی ،مهمترین عامل تهدیدکننده سالمت کارگران در صنایع
میباشند ] .[8مطالعات متعددی ارتباط بین بیماریهای ناشی از
کار و ریسکفاکتورهای فیزیکی در محل کار را شناسایی
نمودهاند ] .[1، 14عدم آگاهی کارگران از اصول ارگونومی در
مجله مهندسی بهداشت حرفهای ،دوره  ،4شماره  ،3پاییز 8331

Downloaded from johe.umsha.ac.ir at 14:09 +0330 on Sunday November 18th 2018

 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه ارگونومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 2استاد ،گروه بیومکانیک ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
 3دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 4استاد ،گروه ارگونومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 5استادیار ،گروه آمار زیستی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران

] [ DOI: 10.21859/johe.4.3.17

: -------------

طهماسبی و همکاران

83

] [ DOI: 10.21859/johe.4.3.17

مجله مهندسی بهداشت حرفهای ،دوره  ،4شماره  ،3پاییز 8331

مواد و روشها
این پژوهش بر روی جوشکاران منطقه هفت عملیات انتقال
گاز انجام شااد .پوساااچرهای مورد ارزیابی حالتهایی بودند که
جوشاکاران اغلب هنگام جوشاکاری از آنها استفاده میکردند.
این پوساااچرهاا از طریق فیلمهاا و عکسهاای گرفتهشاااده از
جوشاکاران هنگام کار تعیین شدند .باید عنوان نمود که با توجه
به متغیربودن قطر لوله بین  18تا  56اینچ و ارتفاع جوشااکاری
در مناطق مختلف ،جوشاکاران در هنگام جوشکاری پوسچرهای
مختلفی داشتند که از بین این پوسچرها سه حالت که بیشترین
تکرار و اساااتفاده را داشاااتند ،انتخاب شااادند .پس از تعیین
پوساچرهای مورد ارزیابی ،مدل دیجیتالی پوسچر فرد در محیط
نرمافزار  CATIA V5R20شابیهساازی شاد .سپس ارزیابی به
روش  RULAصاااورت گرفات و آناالیز بیومکانیکی نیروهای
واردشااده بر فرد بر روی مدل انسااانی مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت.
 CATIAیک نرم افزار طراحی در محیط کامپیوتر اساات
که شامل ابزارهای ابتدایی و پیشرفته مهندسی برای طراحی
و تجزیه و تحلیل ارگونومیک می باشااد  .با اسااتفاده از بخش
مدل سازی انسان در محیط نرم افزار به راحتی می توان تجزیه
و تحلیل ارگونومیک را روی مدل شبیه سازی شده با استفاده
از روش هایی چون  RULAانجام داد .از داده های حاصاال از
 RULAمی توان در تجزیاه و تحلیل ارگونومیکی در فرایند
طراحی اساااتفاده نمود .از دیگر امکانات  CATIAدر بخش
ارگونومی می توان به تجزیه و تحلیل هل دادن ،کشااایدن و
حمل بار اشااره کرد .برای پیاده ساازی و استفاده از امکانات
ارگونومی در محیط  CATIAچهار بخش تعریف شاده است
که عبارت هستند از :مدل سازی انسان ،ویرایشگر ابعاد انسان،
تجزیه و تحلیل پوسااچر انسااان و تجزیه و تحلیل فعالیت
انسانی  .در بخش مدل سازی انسان می توان شبیه سازی بسیار
دقیقی از انساان در محیط کار و تعامل فرد با محصول برا ی
اطمینان از مناسااب بودن محیط کار و وظیفه انجام داد .این
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بسیاری از صنایع باعث میشود که کارگران در هنگام کار،
پوسچر نامناسبی به خود بگیرند ] .[11، 12جوشکارانی که در
خطوط انتقال گاز کار میکنند ،با توجه به شرایط کار مجبور
هستند در حالتهای مختلفی به جوشکاری بپردازند که این
پوسچرهای نامناسب باعث بروز اختالالت اسکلتی -عضالنی در
جوشکاران میشود ].[13، 14
برای تجزیه و تحلیل وظایف شغلی می توان از پرسشنامه،
مصاحبه و تصاویر ویدئویی استفاده کرد .عالوهبراین از
روشهای ارزیابی شناخته شده دیگری نیز برای ارزیابی
فعالیت های شغلی بر حسب بخشهای مختلف بدن و نوع
فعالیت استفاده میشود .در این ارتباط ،روش هایی که بیشتر
در ارزیابی های ارگونومیک مورد استفاده قرار می گیرند عبارت
هستند از،)Rapid Upper Limb Assessment( RULA :
OWAS ،)Rapid Entire Body Assessment( REBA
(LUBA ،)Ovako Working Posture Analysing System
( )Loading Upper Body Assessmentو Quick ( QEC
 RULA .[1،15] )Exposure Checkیکی از روشهای مشاهدهای
رایج در ارزیابی ارگونومیک ریسک اختالالت اسکلتی -عضالنی
مرتبط با کار است ] [16،10که به ارزیابی سریع حالتهای گردن،
تنه و اندامهای فوقانی همراه با عملکرد عضله و بارهای خارجی
میپردازد ].[18،11
امروزه روشهای مشاااهدهای بر پایه فیلمبرداری از فرآیند
کار و تجزیه و تحلیل آن با استفاده از نرمافزارهای کامپیوتری با
توجه به عملی و اقتصادیبودن و نیز نتایج دقیق حاصل از تجزیه
و تحلیل بهطور گسااتردهای مورد اسااتفاده قرار میگیرند ].[24
در طراحی محیط کاار نیز از ماادلساااازی دیجیتاالی انساااان
( )DHM: Digital Human Modelingبرای تجزیه و تحلیل
ارگونومیکی وظایف و تجساام و اسااتقرار کاربر در محیط کار
استفاده میشود ] .[15این تکنولوژی به طراح یا ارگونومیست
اجاازه می دهاد کاه در مراحال اولیه طراحی بدون نیاز به
اندازهگیری مساااتقیم ابعاد بتواند الزامات ارگونومیکی را در
طراحی اعمال کند و حالتهای مختلف شاااخ در هنگام
اسااتفاده از ابزار یا هنگام کارکردن را مورد ارزیابی قرار دهد.
نرم افزار  CATIAیکی از ابزارهای مفید در این زمینه اسااات
که کاربرد فراوانی در مطالعات و ارزیابیهای ارگونومیکی دارد.
این نرم افزار بااا برخورداری از ابزارهااا و روش هااای ارزیااابی
ارگونومیاک مختلف میتواناد تماامی عوامل دخیل در تعامل
انسااان -ماشااین و حالتهایی که شااخ در هنگام کار در
محیط کااری دارد را تجزیاه و تحلیال نمااید و راه حل های
مناسابی را ارائه دهد .مطالعات انجام شاده بیانگر آن است که
نرم افزار  CATIAابزاری بسااایااار کاااربردی برای ارزیااابی
پوساااچرهای کاری ،نیروهای بیومکانیکی وارد بر فرد ،طراحی
ارگونومیک محصاوالت ،طراحی محیط کاری و تعامل انسااان-
ماشین میباشد ].[21-23

بهطور کلی هدف از پژوهش حاضاار ارزیابی پوسااچر غالب
جوشااکاران در هنگام جوشااکاری و آنالیز بیومکانیکی بارهای
واردشاااده بر آن ها در خطوط انتقال گاز بود .در این پژوهش
پس از شاابیهسااازی پوسااچر جوشااکاران در محیط نرم افزار
 ،CATIA V5R20از روش  RULAبرای تجزیاه و تحلیاال
پوساااچر اساااتفاده گردید و از آنالیز بیومکانیکی نیروها برای
تجزیه و تحلیل نیروهای واردشااده بر جوشااکاران در هنگام
جوشااکاری بهره گرفته شااد .ذکر این نکته ضاارورت دارد که
مطالعات انجام شااده نشااان میدهد که نتایج بهدساات آمده از
 DHMنساابت به سااایر روشها دقیقتر بوده اساات؛ از این رو
نسابت به اساتفاده از این روش در ارزیابی پوسچر در مشاغل
مختلف تأکید میشود ].[24

ارزیابی ارگونومیک پوسچر جوشکاران

جدول  :8تفسیر امتیاز نهایی RULA

امتیاز

رنگ

معنی

1و2

سبز

پوسچر قابلقبول است.

3و4

زرد

بررسی بیشتر مورد نیاز است و تغییرات ممکن
است الزم باشد.

5و6

نارنجی

بررسی و تغییرات بهزودی انجام شود.

قرمز

بررسی و ایجاد تغییرات بالفاصله انجام شود.

0

جدول  :2دامنه امتیاز هر بخش در RULA

قسمت
بازو
ساعد
مچ دست
پیچش مچ دست
گردن
تنه
22

محدوده نمره

نمره با رنگ نشاندهنده سطح ریسک
8

2

3

4

5

1

 1تا 6
 1تا 3
 1تا 4
 1تا 2
 1تا 6
 1تا 6
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بخش به طور خاص بر مدل سازی دیجیتالی انسان برای تجزیه
و تحلیل تعامل انساان با وظیفه و یا محصول تمرکز دارد .با
استفاده از ابزارهای گوناگون موجود در این نرم افزار می توان
مدل دیجیتالی انسان را بر اساس جنسیت ،نژاد و صدکهای
مختلفی که به صورت پیش فرض در نرم افزار وجود دارد ،ایجاد
کارد .همچنین می توان پوساااچر شاااخ را در محیط
کامپیوتری برای تجزیه و تحلیل های پیشرفته به صورت دقیق
شاابیه سااازی نمود که این کار با تغییر زاویه مفاصاال مانکن
به صاورت دستی و یا واردکردن زاویه موردنظر به صورت عدد
در منوی مربوطاه اعمال می شاااود .از ساااوی دیگر بخش
ویرایشاگر ابعاد انساان به طور خاص بر ایجاد مدل دیجیتالی
انسان بر اساس ابعاد آنتروپومتری دلخواه متمرکز است .عالوه
بر ابعااد آنتروپومتری هفت جمعیت مختلف که به صاااورت
پیش فرض روی نرم افزار وجود دارد ،با اساتفاده از این بخش
می توان با واردکردن  143متغیر آنتروپومتریکی ،هر انسااانی
را به صاورت مدل دیجیتالی شابیه سازی کرد .در این قسمت
باه دو صاااورت می توان تغییرات الزم را روی ماانکن اعمال
نمود .در حالت اول اعداد مربوط به ابعاد در منوی مربوطه
وارد می شاااود و در حالت دوم با حرکت دادن قسااامت های
مختلف ماانکن می توان تغییرات را اعمال کرد .در بخش
تجزیه و تحلیل پوساچر انسان می توان تجزیه و تحلیل کمی
و کیفی را روی تمام بخش های پوسچر مانکن انجام داد .پس
از شبیه سازی پوسچر روی مدل ،امکان تجزیه و تحلیل فراهم
می شود .با استفاده از دستور تجزیه و تحلیل وضعیت می توان
محدودیت های زاویه ای برخی از بخش های بدن را روی مانکن
ویرایش کرد .پس از اعماال تمامی محدودیت های زاویه ای
برای کل بخش ها ،آنالیز پوساچر انجام می شود و امتیاز کلی
وضاااعیت و جزئیات بخش های مختلف مانکن نمایش داده
می شااود .در بخش تجزیه و تحلیل فعالیت انسااانی می توان
تنش های واردشااده ،میزان خسااتگی و ارزیابی پوسااچر در
هنگام کار برای یک اپراتور انسااانی را با اساااتفاده از روش
ارزیابی  RULAو آنالیز بیومکانیکی بارهای واردشااده مورد
تجزیه و تحلیل قرار داد .همچنین می توان حداکثر بار مجاز
برای حمل کردن ،هل دادن و کشیدن برای یک اپراتور خاص
را بر اساااس معیارهای  NIOSH 1981 ،NIOSH 1991و
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 Snook and Ciriello 1991ارزیابی نمود .شایان ذکر است
که برای انجام این تحلیل باید وضعیت بدن در حالت ابتدایی
و انتهایی به سیستم معرفی شود.
یکی از روش های ارزیابی مورد اساااتفاده در این پژوهش
روش  RULAبود .از این روش برای تجزیه و تحلیل اندامهای
فوقانی بر اسااااس پارامترهایی نظیر فاصاااله ،وزن و فرکانس
اساتفاده میشود .نمونه دیجیتالی انسان از جنبههای مختلفی
بر اساااس متغیرهای مختلف و دادههای کاربر مانند وضااعیت
قرارگیری انادام هاای مختلف بادن ،مادت زمان فعالیت ،وزن
جسااام و فرکاانس کاار مورد ارزیاابی قرار می گیرد .حمایت
خارجی از مانکن ،تعادل مانکن و جهت گیری بازوها در هنگام
کار نیز در نظر گرفته می شود .بر اساس امتیاز نهایی RULA
از ارزیابی پوسچر که بین  1تا  0میباشد ،نرم افزار پیشنهاداتی
را در مورد وضاعیت ارزیابیشده ارائه میدهد که عبارت است
از" :وضاعیت قابلقبول اسات؛ بیشاتر مورد بررسی قرار گیرد؛
تغییرات بهزودی اعمال شاود؛ تغییرات بالفاصله اعمال گردد"
] .[25الزم به ذکر اساات که این امتیازات بهصااورت مقیاس
رنگی و متغیر بین رنگهای سااابز تا قرمز بر حساااب ساااط
ریساک گزارش میشاود (جدول  .)1این گزارش امتیاز شامل
دو حالت پایه و پیشاارفته یا دقیق میباشااد که در حالت پایه
تنها امتیاز نهایی گزارش می شااود؛ اما در حالت دوم امتیازها
باه تفکیاک بخش های مختلف بدن گزارش می گردند .امتیاز،
رنگ و معنای آنها برای حالت پیشاارفته در جدول  2ارائه
شاااده اسااات .در مجموع میتوان گفت که تجزیه و تحلیل
 RULAبه بهینهسااازی وضااعیت مانکن کمک میکند و این
امر در نهایت موجب طراحی بهتر محصاااوالت و محل کار
میشود ].[26، 20

طهماسبی و همکاران

جدول  :3آنالیز پوسچر جوشکاران با روش  RULAدر محیط نرمافزار CATIA

پوسچر

پوسچر واقعی هنگام کار

مدل دیجیتالی انسان

پوسچر 1

پوسچر 2

پوسچر 3
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یافتهها
نتایج تجزیه و تحلیل دادههای این پژوهش بهطور مستقیم
از نرمافزار  CATIAجمعآوری شد .جهت انجام پژوهش ،مدل
دیجیتالی انسان مطابق با پوسچر جوشکاران در هنگام جوشکاری
در محیط نرمافزار شبیهسازی گردید و آنالیزهای الزم روی مدل
دیجیتالی انجام شد .بدینمنظور با استفاده از مصاحبه و
فیلمبرداری ،پوسچر غالب جوشکاران در هنگام جوشکاری که
شامل سه وضعیت مختلف بود ،تعیین گردید .نتایج حاصل از
تجزیه و تحلیل  RULAبههمراه بخشهایی از بدن که در
وضعیت مناسبی نیستند در جدول  3نشان داده شده است.
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جدول  2نشاندهنده دامنه امتیازات برای هر بخش بههمراه
رنگ مشخ شده برای سط ریسک میباشد .از میانگین این
نمرات و رنگها برای گزارش امتیاز نهایی  RULAاستفاده
میشود.
تجزیاه و تحلیل بیومکانیکی نیروها روش ارزیابی دیگری بود
که در این پژوهش مورد اسااتفاده قرار گرفت .این ارزیابی بر روی
مدل انساانی شبیهسازیشده در محیط نرمافزار صورت میگیرد و
خروجی آن اطالعاتی در مورد وضاااعیت بیومکانیکی فرد از قبیل
بارهای واردشااده بر سااتون فقرات ،نیرو و گشااتاور اعمالشااده بر
مفاصل مانکن را شامل میشود .تمام خروجیهایی که این ارزیابی
ارائه میدهد بر اساااس نتایج و الگوریتمهای منتشاارشااده توسااط
مراجع علمی اساات ] .[28باید توجه داشاات که امکان محاساابه
نیروهای واردشده بر مانکن به واسطه حمل بار به وسیله دست در

تجزیه و تحلیل بیومکانیکی وجود دارد .این نیروها ممکن است در
نتیجه حمل ،هلدادن و یا کشیدن به مانکن وارد شود.

ارزیابی ارگونومیک پوسچر جوشکاران

جدول  :4آنالیز بیومکانیکی پوسچرهای مورد ارزیابی
موارد مورد ارزیابی

پوسچر 8

پوسچر 2

پوسچر 3

فشار نقطهای وارد بر دیسک L4-L5

168
3441
10
2011
 144قدامی
30

31
1460
4
655
 26خلفی
8

163
3581
18
2014
 30قدامی
44

004
285
485

004
385
385

004
351
411

نیروی فشاری وارد بر دیسک L4-L5

نیروی ناشی از پیچش محوری
نیروی ناشی از فلکشن و اکستنشن
نیروی برشی وارد بر دیسک L4-L5
نیروی شکمی
نیروی عکسالعمل زمین
کل ()Z
پای چپ ()Z
پای راست ()Z

مطاابق باا جدول  ،4آنالیز بیومکانیکی پوساااچرهای مورد
ارزیابی نشاان میدهد که فشار نقطهای وارد بر دیسک L4-L5
در پوساچر  2نسبت به دو پوسچر دیگر کمتر بوده و برابر با 31
22

میباشاد .بر مبنای نتایج بیشاترین فشار مربوط به پوسچر  1با
 168نیوتن اسااات .همچنین کمترین نیروی فشااااری وارد بر
دیساک  L4-L5در بین پوسچرها مربوط به پوسچر  2با 1460
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شکل  :8نتایج تجزیه و تحلیل بیومکانیکی پوسچر 1
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مطاابق باا جادول  ،3جوشاااکاران هنگام جوشاااکاری
قسمتهای باالیی لوله ،تنه خود را تا حد زیادی به سمت جلو
خم میکنند و حالتی مطابق با پوسچر  1را به خود میگیرند.
امتیاز نهایی این پوسچر از تجزیه و تحلیل  0 ،RULAو رنگ
قرمز بود .این امر به آن معنا است که بررسی و تغییرات فوری
در پوسچر مورد نظر الزم میباشد .در این ارتباط قسمتهایی
که بیشتر تحت فشار بوده و در وضعیت نامناسبی قرار داشتند
شاااامل  :پا ،سااااعد ،بازو و گردن بودند .عالوهبراین در هنگام
جوشکاری قسمتهای کناری لوله ،جوشکاران حالت چمباتمه
(مشابه با پوسچر  )2را به خود میگیرند .نتایج تجزیه و تحلیل
 RULAنشاان میدهد که امتیاز نهایی برای این پوسچر 6 ،و
رناگ ناارنجی بود که بیانگر انجام بررسااای بیشاااتر و اعمال
تغییرات در آینده نزدیک است .قسمتهایی که در این پوسچر
بیشتر درگیر بوده و نیازمند تغییر میباشند عبارت هستند از:
گردن ،ساعد و مچ دست .پوسچر  3نیز مربوط به حالتی است

که جوشکاران لولههایی با قطر زیاد را جوش میدهند .در این
حالت جوشکاران خمش و چرخش زیادی را بر تنه خود اعمال
می کنند .امتیاز نهایی حاصااال از تجزیه و تحلیل برای این
پوسااچر 0 ،و رنگ قرمز میباشااد که نیازمند بررساای و اقدام
فوری اساات .در این پوسااچر گردن ،بازو ،پا و تنه در وضااعیت
نامناسبی قرار گرفته بودند.
مواردی که در تجزیه و تحلیل بیومکانیکی فعالیت فرد مورد
ارزیاابی قرار گرفتناد ،عبارت بودند از :فشاااار نقطهای وارد بر
دیساک  ،L4-L5نیروی فشاری وارد بر دیسک  ،L4-L5نیروی
ناشای از پیچش محوری ،نیروی ناشای از فلکشان و اکستنشن،
نیروی برشاای وارد بر دیسااک  ،L4-L5نیروی شااکمی و نیروی
عکسالعمل زمین .در شااکل  1بهعنوان نمونه ،تجزیه و تحلیل
بیومکانیکی پوسااچر  1ارائه شااده اساات و در جدول  4نتایج
حاصل از آنالیز بیومکانیکی سه پوسچر بهصورت خالصه مشاهده
میشود.

طهماسبی و همکاران
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بحث
هدف از پژوهش حاضاار تعیین پوسااچر غالب جوشااکاران
هنگام جوشااکاری در خطوط انتقال گاز و ارزیابی پوسااچرهای
تعیینشاااده در محیط نرم افزار  CATIAبا اساااتفاده از روش
 RULAو ارزیابی بارهای بیومکانیکی واردشاده بر ستون فقرات
جوشاااکاران هنگام جوشاااکاری بود .یکی از دالیل اصااالی بروز
اختالالت اساااکلتی -عضاااالنی در محیطهای کاری ،پوساااچر
نامناسب در هنگام کار است؛ از این رو ارزیابی پوسچرهای کاری
از اهمیت بسایاری برخوردار میباشد .یافتههای حاصل از تجزیه
و تحلیل پوسااچرهای مورد ارزیابی به روش  RULAدر پژوهش
حاضار بیانگر آن اسات که حالتهای تنه خمیده به سمت جلو
(پوسچر  )1و حالت زانوزده (پوسچر  )3دارای سط ریسک قرمز
بوده و نیازمند اقدامات فوری میباشاد .سط ریسک باال در این
دو پوسااچر به دلیل کار در شاارایط اسااتاتیک ،ایجاد خمش و
پیچش در قساامتهای مختلف بدن و بهطور ویژه کمر ،گردن و
مچ دسات و زاویه نامناسب مفاصل بدن بود .مطالعات انجامشده
در این زمینه نیز ریساک فاکتورهای ذکرشده را بهعنوان عوامل
ایجادکننده ساط ریساک باال شاناسایی کردهاند ] .[21، 34بر
مبنای نتایج حالت چمباتمهزده (پوسچر  )2دارای سط ریسک
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نیوتن بوده و بیشااترین مقدار آن مربوط به پوسااچر  3با 3581
نیوتن میباشاد .الزم به ذکر اسات که حد استاندارد توصیهشده
توسااط  3433 ،NIOSHنیوتن و حداکثر حد مجاز آن 6306
نیوتن میباشاد که بر این مبنا عدد بهدستآمده برای پوسچر 3
باالتر از حد اساتاندارد توصایهشاده است .از سوی دیگر نیروی
ناشای از پیچش محوری با توجه به عدم پیچش تنه در پوسااچر
 2معادل  4بوده و در پوسااچر  1و  3به ترتیب برابر با  10و 18
نیوتن میباشااد .نیروی ناش ای از فلکشاان و اکسااتنشاان نیز در
پوسچر  2بهطور قابلمالحظهای از دو پوسچر دیگر کمتر بوده و
برابر با  655نیوتن است .همچنین ،نیروی برشی وارد بر دیسک
 L4-L5در پوسااچر  2در جهت خلفی و معادل  26نیوتن بود؛
اما در پوساااچر  1و  3به ترتیب برابر با  144و  30نیوتن و در
جهات قادامی محااساااباه گردید .عالوه براین بر مبنای نتایج
بیشااترین نیروی واردشااده بر شااکم مربوط به پوسااچر  3با 44
نیوتن اسات و کمترین مقدار آن مربوط به پوسچر  2با  8نیوتن
میباشد.
از ساوی دیگر نیروی کلی عکسالعمل زمین که در راستای
محور  Zوارد میشود برابر با  004نیوتن میباشد که در پوسچر
 2بهطور مساوی بین دو پا تقسیم شده است؛ اما در پوسچر  1و
 3توزیع نیرو بین دو پا یکسااان نبوده و نیروی بیشااتری به پای
راست اعمال شده است .شایان ذکر است که این نیرو در پوسچر
 1و  3به ترتیب معادل  485و  411نیوتن میباشاااد؛ بنابراین
نساابت به پای چپ که نیرویی معادل  285و  351نیوتن بر آن
وارد میشود ،پای راست فشار بیشتری را تحمل میکند.

نارنجی بود .پایینبودن ساط ریسک در پوسچر  2نسبت به دو
پوسچر دیگر از پیچش و خمش کم در قسمتهای مختلف بدن
ناشای میشاد .تغییر زاویه در مفاصال مدل شبیهسازیشده در
محیط نرمافزار نشاان داد که با حفظ عملکرد و حدود دسترسی
میتوان سااط ریسااک را تا حد زیادی کاهش داد که این امر
نیازمند آموزش زوایای مناساب مفاصال و پوساچرهای مناسب
جوشکاری به جوشکاران میباشد ].[31
از ارزیابی بیومکانیکی برای بررساای بارهای وارد بر سااتون
فقرات فرد در هنگام کار اساتفاده میشاود .با شابیهسازی مدل
دیجیتالی انساان بههمراه اعمال شرایط کاری در محیط نرمافزار
میتوان تجزیه و تحلیل بیومکانیکی انجام داد .نتایج حاصاال از
آنالیز بیومکانیکی نشان داد که در پوسچر  2نسبت به دو پوسچر
دیگر بارهای کمتری به فرد تحمیل میشااود که یکی از دالیل
این امر توزیع متوازن نیرو بین دو پااای فرد بود .در ارتباااط بااا
دلیل دیگر آن نیز میتوان به کمتربودن نیروی برشااای وارد بر
دیساااک  L4-L5باه دلیل انحراف کمتر تنه و همچنین اعمال
نیروی برشای در جهت خلفی اشاااره کرد؛ زیرا نساابت به اعمال
نیرو در جهت قدامی ،فشاااار کمتری را بر ساااتون فقرات وارد
میکند .این یافته با نتایج سایر مطالعات انجامشده در این زمینه
مطابقت دارد ] .[32مقایساااه نیروی وارد بر ساااتون فقرات با
استانداردهای ارائهشده توسط  NIOSHنشان داد که در پوسچر
 3پیچش زیاد تنه باعث واردشدن نیروی زیادی به ستون فقرات
شاااده و نیروی فشااااری وارد بر دیساااک  L4-L5باالتر از حد
اساتاندارد توصایهشاده توسط  NIOSHبوده است .عالوهبراین،
ارزیابی پوساچرهای مورد بررسی بیانگر آن بود که سط ریسک
پوساچرهای جوشکاران باال بوده و آنها بارهای وضعیتی زیادی
را هنگام کار تحمل میکنند .مطالعات نشااان دادهاند که این امر
میتواند در آینده باعث بروز اختالالت اساکلتی -عضاالنی شود
] .[20بارای جالاوگیری از بروز  WMSDsو بهبود کااارایی
جوشکاران به انجام مداخالت ارگونومیکی و آموزش پوسچرهای
کاری مناسب به جوشکاران در خطوط انتقال گاز نیاز میباشد.
مطالعات صاورتگرفته در این زمینه بیانگر آن هستند که بهبود
در پوساااچر و ایساااتگااه کاری باعث افزایش تولید و بهرهوری
میشود ].[33
از مزیاتهاای تجزیاه و تحلیال در محیط نرمافزار ،کاهش
قابلتوجه در مدت زمان الزم برای ارزیابی است که در این روش
تنهاا چند دقیقه بهطول می انجامد .همچنین با ایجاد تغییر در
پوساااچرهای مورد ارزیابی و ایساااتگاه کاری در محیط مجازی
میتوان به بهینهسااازی محل کار و پوسااچرهای مورد اسااتفاده
پرداخت .از سااوی دیگر در ارتباط با محدودیتهای این روش
میتوان به شاابیهسااازی پوسااچرها در محیط نرمافزار از روی
عکسها و فیلمهای تهیهشده اشاره کرد؛ زیرا ممکن است نتایج
اساااتخرا شاااده از ارزیابی در محیط نرمافزار با ارزیابی در یک
محیط طبیعی متفاوت باشد .در پژوهش حاضر سه پوسچری که
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ارزیابی ارگونومیک پوسچر جوشکاران

 نتایج. مورد ارزیابی قرار گرفتند،خطوط انتقال گاز داشتند
بهدستآمده نشان داد که سط ریسک هر سه پوسچر مورد
ارزیابی باال بوده و جوشکاران بارهای وضعیتی زیادی را در هنگام
کار تحمل میکنند که این امر نیازمند مداخله و آموزش
پوسچرهای کاری مناسب به منظور کاهش سط ریسک مواجهه
.با شرایط نامناسب در جوشکاران است
تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد ارگونومی با
 در دانشگاه علوم پزشکی همدان1441245181 شماره مصوب
 بدینوسیله نویسندگان مراتب تقدیر و تشکر خود را از.میباشد
0 ) منطقهHealth and Safety Executive( HSE بخش
عملیات انتقال گاز بهویژه آقایان مهندس مهدی علیزاده و
مهندس صادق افشون به دلیل همکاری صمیمانه خود اعالم
 همچنین از جوشکاران محترم این شرکت که در.مینمایند
گردآوری دادهها همکاری داشتند کمال تقدیر و تشکر را ابراز
.میداریم

 مورد ارزیابی،بیشاترین استفاده را در خطوط انتقال گاز داشتند
قرار گرفتند؛ با اینحال جوشکاران از پوسچرهای دیگری نیز در
جوشکاری استفاده میکنند که میتوان در مطالعات بعدی آنها
.را مورد ارزیابی قرار داد
نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که با استفاده از نرمافزار
 میتوان ارزیابی جامع و سیستماتیکی از شرایطCATIA
 همچنین میتوان از ابزارهایی.کارگران در محیط کاری انجام داد
 و تجزیه و تحلیل بیومکانیک برای تجزیهRULA مانند ارزیابی
و تحلیل دقیق تجهیزات و ایستگاههای کاری به منظور شناسایی
 این روش یک.نقاط ضعف و پوسچرهای نامناسب استفاده کرد
مرور کلی بر قسمتهای مختلف بدن اپراتور را فراهم میکند که
بر مبنای آن با توجه به امتیاز و رنگ بخشهای مختلف بدن در
محیط نرمافزار میتوان تصمیمات مناسبی را برای انجام مداخالت
.مؤثر به منظور بهبود شرایط و دستیابی به بهترین حالت گرفت
در این پژوهش سه پوسچر جوشکاران که بیشترین کاربرد را در
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