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  چکيده
  

 MF 399رانندگان تراکتور يرو ها اختاللن يابتال به ا خطر يابيو ارز يعضالن - ياسکلت يها اختاللن ييحاضر با هدف تع همطالع
ان کل رانندگان ياز رانندگان تراکتور از منفر  ١٦٠ يبدن يها تيوضع ،ن مطالعهيراحمد انجام شد. در ايه و بويلويدر استان کهگ

ع يسر يابيبا استفاده از روش ارز يت کاريوضع ٢٠و فه يمورگان، در چهار وظ يتراکتور استان با استفاده از جدول کرج
و   هيدست آمد. تجز هک بينورد هنام پرسشکمک  هب يعضالن -ياسکلت يها اختاللوع يزان شيو م شد يابيت کل بدن، ارزيوضع
رد درصد از افراد مو ٩/٩١ها انجام شد.  ) و آزمون نسبتChi-Square)X 2 مستقل، t يآمار يها  ج با استفاده از آزمونيل نتايتحل

مربوط به  ين فراوانيشترياند. ب بوده يعضالن ياسکلت يها اختالله از بدن دچار يک ناحيحداقل در  ،ماه کار ١٢ يمطالعه در ط
ج ينتا ،همچنيندرصد) بود.  ٣٦/١٧و قوزک پا ( مربوط به پا ين فراوانيکمترو  درصد) ٣٣/٧٥درصد) و کمر ( ٥٤/٨٣گردن (

که ت در سطح خطر متوسط قرار دارند يوضع ٧شده،  يبررس يت کاريوضع ٢٠ انينشان داد در م REBA کيحاصل از تکن
در مورد  ياقدامات اصالحکه ت در سطح خطر باال قرار دارند يوضع ١٣است و  يضرورها  آندر مورد  يانجام اقدامات اصالح

ت يگرفته وضع انجام پژوهشترين مشكل ارگونوميك در  عمدهآمده،  دست بهد هرچه زودتر انجام شود. براساس نتايج يباها  آن
  .است يازمند انجام اقدامات اصالحينکه  باشد ميپيچش گردن  وارد بر کمر و خمش و يرويوارد بر زانو، ن يروينامطلوب، ن
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  مقدمه 
 يا مهندسي يارگونوم هواژعلم کار است.  ،١يارگونوم

به  ٣کار و نموس يبه معن ٢ارگو يوناني هکلماز دو  ،يانسان
 يواقع ياست و به معن شدهل يقاعده و قانون تشک يمعن

. (Anonymous, 2000)شود  ين کار گفته ميبه قوان ،کلمه
 هنيشتر، کاهش هزيد بيق، توليدق يکاربرد ارگونوم  هجينت

و  يمراقبت پزشک يها نهيب، کاهش هزيکار، کاهش آس
کاهش تلفات مربوط به  همچنينغرامت کارگران و 

 & Chapp manاست ( يعضالن -ياسکلت يها اختالل

mirezz, 2002(. يالملل نيبنا به گزارش انجمن ب 
  هرشتک ي) ٤يعوامل انسان ي(مهندس ي، ارگونوميارگونوم

ر يو سا  از تعامل انسان يحيبر درک صح يمبتن يعلم
 يها ها و روش ها، داده هيستم است و نظريک سيعناصر 

رفاه  يساز نهيستم به منظور بهيس يطراح يبرارا الزم 
 رديگ يکار م بهستم يس يو عملکرد کل يانسان

(Anonymous, 2000) .ن و يتر گستردهاز  يکي
حال  در يدر کشورها يشغل يها تيفعالن يتر خطرناک

 ۶۳است، که امروزه در حدود  يا، شغل کشاورزيدن هتوسع
 Levy et(  ن کشورها به آن اشتغال دارنديت ايدرصد جمع

al., 2000 جاد يکشاورزي باعث ا يها اتيعمل). انجام
ن يشود. ا ينامناسب در بدن کشاورزان م يکيزيت فيوضع
دن يچيدن و پيخز شدن، زدن، خم  زانوند از: ا ط عبارتيشرا
و  يکيزيک طرف و کار تکراري، که استرس فيبه 

ل يک را به دنبال خواهد داشت. به دليترومات يها صدمه
فه ين انجام وظيکه بدن فرد در ح يط نامناسبيشرا

جزء  يعضالن -ياسکلت يها اختاللشود،  يمتحمل م
کشاورزان از  يتمام باًيتقرو است ن شغل يار يناپذ ييجدا

). Walker et al., 2002( برند يم رنج ها اختاللن يا
و اصول  يا حرفهبا مشکالت و مخاطرات  ييشناخت و آشنا

 يش سطح سالمت روحيتواند عالوه بر افزا يم يمنيا
ت يفيت و کي، کميکار هبازدش ي، سبب افزايروان

در  يشغل يمند تيرضاو  ياقتصاد يور بهرهمحصوالت، 
 ،يمخاطرات شغل نشناختنکه يحال کشاورزان گردد؛ در

د و هم در يت توليهم در وضع يبار انيج عکس و زينتا
 Bakhshipor et( شت کشاورزان دارديو مع يت زندگيوضع

al., 2009 ن يتر دسترسن و در يتر مؤثر). امروزه، تراکتور

                                                
1- Ergonomi 
2- Ergo 
3- Nomus 
4- HumanEngineeringFactors 

د به يآ يمبه شمار  يدر کشاورز يرو و انرژينن يتأمواحد 
که ممکن است کشاورز در فصل کار روزانه، زمان  يطور
کند و  يله سپرين وسيرا در پشت فرمان ا ياديز باًيتقر

کنندگان  استفادهاز  ياديز هعداست که  ين در حاليا
نامناسب  ياز طراح يناش يها صدمهتراکتور در معرض 

 ,Eadizadeh( آن قرار دارند يخصوص اجزا هتراکتورها و ب

مكانيكي ناشي از انتقال ارتعاشات  يها صدمه .)2010
تراكتور به راننده هنگامي كه فركانس ارتعاشات تراكتور 

 ،گردد ميهاي بدن راننده  اندامهاي طبيعي  فركانسبرابر با 
ها،  سالطول  در .يابد مياي افزايش  مالحظهطور قابل  به

 هاي كشاورزي از ماشينهاي مختلف تراكتور و  مدل
 اند. شدهارجي وارد شده يا در كشور مونتاژ كشورهاي خ

 بهبودهاي بومي و  ويژگيخارجي با  يتوليدهاسازگاري 
بخشيدن تراكتورهاي ساخت داخل از نظر تناسب ابعاد،  

ها  آنترين اجزاي  برخي از مهم ،ها و محل قرارگيري اندازه
از  ،ها و مقدورات كاربران ايراني ييتواناها،  اندازهبا ابعاد و 

گيرد  جمله مسائل مهمي است كه بايد مورد بررسي قرار
)Rostami et al., 2009.(  

ک تراکتور ي MF399ن مسئله که تراکتور يبا توجه به ا
ن يسنگ يها اتيعمل رانندگان آن واست مرسوم در کشور 

ز فشار وارد يکه به راننده ن( ين کشاورزيسنگ مهينو 
؛ دهند يمرا با نصب ادوات مختلف انجام  )کند يم

ه و يلويدر مناطق مورد مطالعه در استان کهگ ،همچنين
اسوج، دهدشت، دنا و ي يها شهرستان يعنيراحمد يبو

ن يا. باشند يماستان  يکشاورز يگچساران که قطب اصل
و اکثر کشاورزان است  ين فراوانيشتريب يتراکتور دارا

 يابيارز  بهن، يبنابراکنند؛  يمده تراکتور از آن استفا يدارا
  م پرداخت.ين رانندگان خواهيا يکيت ارگونوميوضع

  
  ها مواد و روش

ت آن و لزوم ارتباط يبا توجه به ماه ين بررسيدر ا
ا يش يمايپ يدانيهدف از روش م هجامعم با يمستق

 ينکه براياست. ضمن ا شدهاستفاده  ٥يمصاحبه شخص
ز ين نيشيپ هاي پژوهشبر  يو مرور ين چارچوب نظريتدو

با  ،همچنين) استفاده شد. ي(اسناد يا کتابخانهاز روش 
و  ياطالعات يها بانکک، ياستاندارد نورد هنام پرسش هارائ

 يها نيماشمصاحبه با کارشناسان متخصص در امر 
الزم  يهاولاطالعات  ،رکاران تراکتوريو تعم يکشاورز

                                                
5- Survey 
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از دو بخش عمومي و  نامه پرسش د.يگرد يگردآور
 هنام پرسشکه هدف از  است ل شدهياختصاصي تشک

در کل  ها اختاللو در آن عاليم است بررسي کلي  ،عمومي
به  ،اختصاصي هنام پرسش حاليکهدر ؛ دنشو بدن مطرح مي

تجزيه و تحليل عميق اين عاليم در نواحي خاصي از بدن 
در  ،کلي طور هپردازد. ب مي  ها مانند کمر، گردن و شانه

به  ،يکيدو هدف دنبال شده است:  نامه پرسشطراحي اين 
 -اسکلتي يها اختاللمنظور غربالگري  هعنوان ابزاري ب

براي خدمات بهداشت شغلي. اين  ،يگريعضالني و د
سنجش نتايج اطالعات  يبراد نتوان مي  ها نامه پرسش

عضالني  -اسکلتي يها اختالل هزميناپيدميولوژيک در 
جهت تشخيص ها  آنتوان از  اما نمي؛ برده شوندکار  به

 - اسکلتي يها اختاللکلينيکي استفاده کرد. غربالگري 
تواند به عنوان يک ابزار تشخيصي براي واکاوي  عضالني مي

به کار برده شود.  هکار و طراحي ابزار ب محيط کار، ايستگاه
که بدن انسان را شد اي طراحي  نامه ن جهت، پرسشيهم
 است.  کردهناحيه آناتوميکي تقسيم  ۹به 

 يق جدول کرجياز طر ين بررسيما در ا يآمار هجامع
 Maleki & motasebiو Allah Noori (2013) مورگان

نفر  ١٦٠ها  آنن شد که تعداد ييانتخاب و تع (2010)
در سطح  MF399 يراننده از رانندگان تراکتورها

ان يدهدشت، دنا و گچساران از ماسوج، ي يها شهرستان
و  يفيکل رانندگان تراکتور استان بود که مطالعات توص

هاي  دادهآنان انجام گرفت.  يرو يبه روش مقطع يليتحل
نياز اساسي براي تطبيق تجهيزات ماشين با  ،سنجي تن

. براي استها و مقدورات رانندگان تراکتور  قابليت
كاربران تراكتور و ارزيابي سنجي  تنهاي  دادهگيري  اندازه

،  MF399تناسب ارگونوميكي، برخي مشخصات تراکتور
ران مورد يا يمتداول و جديد ساخت شرکت تراکتورساز

 يها يمربوط به ناراحت يها داده قرار گرفت. حجم يبررس
ک و ياستاندارد نورد هنام پرسشق ياز طر يعضالن -ياسکلت
افراد هنگام  يبدن يها تيوضع همربوط به مشاهد يها داده

در  ع کل بدنيسر يابيانجام کار با استفاده از روش ارز
انجام  وظيفه ٤ن منظور يشد. به ا يآور جمع يساعات کار

، ٣٩٩فرگوسن  يبا تراکتور مس يهنگام رانندگ کار در
گرفتن و دنده عقب  فرمانگرفتن، ترمزگرفتن،  شامل کالچ

جاد يرا ا ير کاريتصو ٢٠ ،يطور کل که به(گرفتن 
 هگيرندها در بر سنجشقرار گرفت.  يمورد بررس )کردند يم

طرح پدال ترمز، پدال کالچ، پدال گاز، طرح صندلي، 

از  .کارندن يح هاي كنترل در اهرمفلكه فرمان و  فرمان و
 يرو يو کدگذار ه شدنمونه صورت گرفت ١٦٠ ،فهيهر وظ
، يرانندگن انجام يشده از رانندگان در ح هيته يها عکس

 يا افزار به گونه نرمن يانجام شد. ا REBA افزار نرمتوسط 
 يها تياز وضعيکه با توجه به امت است شده يطراح

انجام شده صورت  يها مشاهدهکه براساس  ،مختلف بدن
و تراز خطر و اعمال  شود يم نييتع REBA هرد. نمريگ يم
 کند. روش يبر اساس آن مشخص م را ر مورد لزومييتغ
 يواکاو ١REBA ع کل بدن با استفاده از روشيسر يابيارز

مختلف  يت استقرار اندام و اعضاي(صورت وضع يتيوضع
در  يت شغليفعال يابيارز يها وهياز ش يکي ،بدن در فضا)

 يا مشاهده يها وهيشاز  يکي ،ن روشياست. ا يارگونوم
 يکار يها تيوضعل يم است که به منظور تحليمستق

 يو مک آتامن گنتيتوسط ه ي، درمانيمشاغل بهداشت
. (Higent, 2000; Mackatamni, 2000) است شده يطراح

است که در  يمشاغل يابيارز يبرا ين روش، راه مناسبيا
رات ييو تغاست ک يناميا ديک يت کار استاتيوضعها  آن
 ،ن روشيدهد. در ا يم يت انجام کار رويدر وضع ياديز

انتخاب  ،شود يابيد ارزيکه با يتيا فعاليت يابتدا وضع
شده،  يطراح يها اگراميدگاه با استفاده از  آن؛ گردد يم

از يشود. امت يم يگوناگون بدن کدگذار يها اندامت يوضع
 شود يمب يت ترکيرو و نوع فعاليت اندام با اعمال نيوضع
 - ياسکلت يها بيآسخطر بروز  ياز کليامتت يدر نهاتا 

 يها اقدامت ياولو يها سطحمشخص شود.  يعضالن
بر  ياجرا ،شنهاد شده استيوه پين شيکه در ا ،ياصالح
 سازد. يمک را مشخص يارگونوم يا مداخله يها نامه

 
 REBAدر روش  يابيروند ارز

 يبند دسته Bو  Aها به دو گروه  اندام REBAدر روش 
با استفاده از  ها پوسچرهاي قرارگيري يا  وضعيت وشوند  يم

شامل  ،Aگروه  يها د. اندامنگرد يم يازگذاريامت ۱شکل 
ادشده ي يها پوسچر يبيباشند. اثر ترک يتنه، پاها و گردن م

از اثر يشود. امت ين مييتع ۲و  ۱ يها جدول از با استفاده
ت يبا توجه به وضع Aگروه  يها پوسچر اندام يبيترک
از ياست و امت ريمتغ ۹تا  ۱ هها در گستر تک اندام تک

از يبه امت ،ديآ يم دست به رو که از جدولياعمال نمربوط به 
ن گردد. ييتع Aاز يشود تا امت ياضافه م Aگروه  يها اندام

                                                
1- Rapid Entire Body Asessment 
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 شامل بازوها، ساعدها و مچ، Bگروه  يها اندام REBAدر 
  باشند. يها م دست 

  

 Aگروه  يها اندامپوسچر  يبياز اثر ترکين امتييتع -۱ جدول
 ,Allah Noori, 2013; Maleki & motasebi( پاها) گردن و (تنه،

2010(  

  
 Bگروه  ي ها پوسچر اندام يبياز اثر ترکين امتييتع -۲ جدول

 & Allah Noori, 2013; Maleki( ) ها (بازوها، ساعدها و مچ دست

motasebi, 2010(  
 Bجدول   امتياز پوسچر بازو

۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱    

  ۱امتياز پوسچر ساعد=
  مچ دست  
۷  ۶  ۴  ۳  ۱  ۱  ۱  
۸  ۷  ۵  ۴  ۲  ۲  ۲  
۸  ۸  ۵  ۵  ۳  ۲  ۳  

  مچ دست  

  ۱  ۱  ۲  ۴  ۵  ۷  ۸  ۲امتياز پوسچر ساعد=
۹  ۸  ۶  ۵  ۳  ۲  ۲  
۹  ۸  ۷  ۵  ۴  ۳  ۳  

 
 

 REBAت اندام (پوسچرال) در روش ياز وضعيامت
 يابيد ارزيکه با يتيا فعاليت يابتدا وضع ،ن روشيدر ا
 يها اگراميبا استفاده از د ،سپسگردد؛  يم انتخاب ،شود
 يگوناگون بدن کدگذار يها اندامت يشده، وضع يطراح

ت يرو و نوع فعاليت اندام با اعمال نياز وضعيشود. امت يم
خطر بروز  ياز کليامتت، يدر نهاشود تا  يب ميترک
 ،۱مشخص شود. در شکل  يعضالن - ياسکلت يها بيآس
 .استمختلف مشخص  ياعضا يازها براين امتيا

از يامتتنه  يهزاور يبا تغ ،با توجه به شکل. تنه: ۱
صورت  در ،همچنين؛ رديگ يمشده به آن تعلق  مشخص
  واحد اضافه شود.  ک ي پهلو   ا خمش بهي  چرخش

از يگردن امت يهزاور ييبا تغ ،با توجه به شکل. گردن: ۲
صورت  در ،همچنينرد، يگ يمشده به آن تعلق  مشخص
  واحد اضافه شود. ک ي پهلو   ا خمش بهي  چرخش

از يپاها امت يهزاور ييبا تغ ،شکلبا توجه به . پاها: ۳
 که  يصورت در همچنينرد، يگ يمشده به آن تعلق  مشخص

ک واحد ي  باشد  خم شده ۶۰°تا  ۳۰° نيزانو ب  ا هر دوي  کي 
 ۶۰° ش ازيا هر دو زانو بيک يکه  يشود و در صورت  اضافه

 ين موضوع برايواحد اضافه شود (ا ۲د، نخم شده باش
   .) شود ينمکار گرفته  بهحالت نشسته 

از يبازوها امت يهزاور ييبا تغ ،با توجه به شکل. بازوها: ۴
که  يصورت در همچنينرد، يگ يمشده به آن تعلق  مشخص

ک واحد يا بچرخد، يبدن دور شود  يبازو از محور اصل
ک يباال نگه داشته شود   ها که شانه يدر صورت؛ اضافه شود
منتقل  يگاه هيتک يشود و اگر وزن بازو رو  واحد اضافه

،  نشودشانه و بازو منتقل  ي ها چهيا وزن بازو به ماهي  شود م
 ک واحد کم شود.ي
مچ  يهزاور ييبا تغ ،با توجه به شکل ها: دست. مچ ۵

؛ رديگ يمشده به آن تعلق  مشخصاز يها امت دست
 ا زندين يريکه انحراف به سمت زند ز يصورت در ،همچنين

 ک واحد اضافه شود. يچش وجود داشته باشد، يا پين يزبر
از و خمش کمتر يک امتي ۱۰۰°تا  ۰°خمش  . ساعدها:۶
  .ازيدو امت ۱۰۰° ش ازيا خمش بي ۲۰°از 
  

  

  
 ,Allah Noori( مختلف يها حالتبدن در  ياز اعضايامت - ۱شکل 

2013; Maleki & motasebi, 2010( 
 

  Aجدول   تنه  
۵  ۴  ۳  ۲  ۱    
  پاها  

  ۱گردن=
۴  ۳  ۲  ۲  ۱  ۱  
۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۲  
۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۳  
۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۴  

  پاها  

  ۲گردن=
۶  ۵  ۴  ۳  ۱  ۱  
۷  ۶  ۵  ۴  ۲  ۲  
۸  ۷  ۶  ۵  ۳  ۳  
۹  ۸  ۷  ۶  ۴  ۴  

  پاها  

  ۳گردن=
۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۱  
۸  ۷  ۶  ۵  ۳  ۲  
۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۳  
۹  ۹  ۸  ۷  ۶  ۴  
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 Cاز يب شده و امتيگر ترکيکديبا  B و A ي ها ازيامت
 ۳ت که از جدول ياز فعاليگاه امت آن. شود   يممشخص 

از يتا سرانجام امت  شود ياضافه م Cاز يد به امتيآ   يم دست به
، با استفاده از يياز نهاين امتييحاصل شود. پس از تع يينها

ن ييتع ياصالح ي ها ت اقداميسطح خطر و اولو ۴جدول 
ت با روش يوضع يابيروند ارز ،بيترتن يو بد  شود يم

REBA رسد.   يان ميبه پا  
هاي  هاي حاصل با استفاده از آزمون و تحليل داده تجزيه 

در  t-testو  Chi-Squareآماري توصيفي و تحليلي آزمون 

صورت گرفت. براي آناليز  >٠P⧵٠٥داري  سطح معني
 استفاده شد. SPSS21افزار  تحليل آماري اطالعات از نرم

 
 Allah Noori, 2013; Maleki( روياز اعمال نين امتييتع - ۳جدول 

& motasebi, 2010(  
 ازيامت  (kg)و ريمقدار اعمال ن

  ٠  ٥کمتر از 
 ١  ١٠تا  ٥

 ٢  ١٠ش از يب

شده   ذکر ي ها ازيک واحد به امتي ،اعمال شود يرو به طور ناگهانيکه ن يدر صورت *
  اضافه شود.

 
 REBA (Motamedzadeh & Mirzakhani, 2011)روش  در ياصالح ي ها ت اقداميسطح خطر و اولو - ۴جدول 

  
  نتايج و بحث

  کينورد هنام پرسشج حاصل از ينتا
درصد  ٢٥/٦، نامه پرسشآمده از  دست بهطبق اطالعات 

دست  راستها  آندرصد  ٧٥/٩٣دست و  چپن افراد يا
و  سال ٣٣/٣٦ مورد مطالعه، هجامعن سن يانگيبودند. م

مورد  هجامعن قد يانگيم لوگرم ويک ٣٥/٨٥ن وزن، يانگيم
ع يتوز، ٥آمد. در جدول  دست به متر يسانت٨٢/١٧٥مطالعه 
  است. شدهمورد مطالعه نشان داده   هجامعک يدموگراف

  
  مورد مطالعه هجامع ١کيع مشخصات دموگرافيتوز - ٥ جدول

 انحراف معيار  ميانگين (محدوده)  پارامتر

  ٨١/١١ )٢٠-٦٠( ٣٣/٣٦  سن (سال)

  ٧٨/٩  )٥٥-١١١( ٣٥/٨٨  (کيلوگرم)وزن 

  ٢٥/٩  )١٦١-١٨٥( ٨٢/١٧٥  متر) قد (سانتي

  
  يگزارش    م خوديعال
و  مي(عال کينورد هنام استخراج شده از پرسش جينتا

گزارش  رانندگان که از يعضالن –ياسکلت يها اختالل
درصد افراد  ٩/٩١ش از يدهد که ب يم، نشان است) شده

                                                
 اي زمينه ر شناسي يا متغي جمعيت - ١

از  يکيکسال گذشته حداقل در ي يمورد پژوهش در ط
 يعضالن - ياسکلت يها اختاللبدن دچار   هگان نُهنقاط 
 يدرصد افراد اعالم کردند که در ط ١/٨اند و فقط  شده

 ين فراوانيشترياند. ب کسال گذشته دچار اختالل نشدهي
و  درصد) ٣٣/٧٥درصد) و کمر ( ٥٤/٨٣مربوط به گردن (

 درصد) ٣٦/١٧وزک پا (مربوط به پا و قها  گزارشن يکمتر
 يک نواحينورد هنام پرسشنکه در يبا توجه به ا است. بوده

 يابيشوند، در ارز يم يبند ميقسمت تقس ٩مختلف بدن به 
در مچ و  يعضالن - ياسکلت يها اختاللوع يش يفراوان

قسمت راست، چپ و هر دو،  ٣دست، آرنج و شانه، به 
 يها اختاللوع يش يفراوان ؛شوند يک ميو تفک يبند ميتقس

آورده  ١ شكلماه گذشته در  ١٢در  يعضالن -ياسکلت
ک ينورد هنام پرسشآمده از  دست بهاطالعات  شده است.
د در يار شديدرد بس يزان فراوانين ميشترينشان داد ب

م در يد در کمر و درد ماليگردن و کمر، درد شد يهناح
  است. شدهزانو گزارش  دو ا هريک ي

  ضرورت اقدام و زمان آن (شامل بررسي مفصل تر)  سطح اولويت اقدام اصالحي سطح خطر REBAامتياز نهايي 

  ضروري نيست  ٠  قابل چشم پوشي  ١

  شايد ضروري باشد  ١  پايين  ٣-٢

  ضروري  ٢  متوسط  ٧-٤

  ضروري (هرچه زودتر)  ٣  باال  ١٠-٨

  ضروري (آني)  ٤ باالبسيار   ١٥-١١
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  ماه گذشت ١٢در  يعضالن - ياسکلت ها اختالل يفراوان - ١ شكل

  
   ها اتيک از عمليهر  يبرا REBA يينها  هنمرج ينتا

 در MF399با تراکتور  يرانندگ ي ها تيان وضعيدر م
 يخطرناک بررس هبرجستت يچهار وضع ،يات زراعيعمل

گرفتن، ترمزکردن و دنده عقب گرفتن با  کالچ شدند که
را داشتند و در سطح  REBA هنمرن يشتريب ،٨ يينها هنمر

ن يدر مورد ا ياقدام اصالحگرفتند و قرار  زيادخطر 
 يريگ فرمان  ،ها اتين عملياست. بعد از ا يضرور  ها اتيعمل

در سطح خطر متوسط  ،٦ يينها هنمرزدن با  دوردر حال 
 يات ضرورين عمليدر مورد ا يقرار داشت و اقدام اصالح

مورد  يها تيوضعک از ي هر يبرا REBA هنمر. است
  .شود يمشاهده م، ٩تا  ٦ يها ولمطالعه در جد

شود که سطح خطر در  ، مشاهده مي۶با بررسي جدول 
است؛ به شکلي که سطح اولويت در اين  زيادعمليات ترمز 

است. بيشترين نوسان در نمره  ۴و  ۳عمليات بين نمرات 
REBA تغيير زاويه گرفتن مربوط به  نيز در عمليات ترمز

نمره  ٧زانوي راننده در حالت فشردن پدال ترمز به ميزان 
 است.

هاي  و هر يک از وضعيت ۷با بررسي نتايج جدول 
در عمليات شود که سطح خطر  ميگرفتن، مشاهده  کالچ
ست؛ به شکلي که سطح اولويت گيري متوسط و زياد ا کالچ

است. بيشترين نوسان در نمره  ۲در اين عمليات نمره 
REBA گيري مربوط به وضعيت نيز در عمليات کالچ 

گرفتن و وضعيت  تغيير زاويه زانوي راننده در حالت کالچ

گرفتن، به  کالچ کشش کمر راننده به طرف عقب در هنگام
  نمره است. ٤ميزان 

هاي عمليات  ، بيانگر هر يک از وضعيت۸نتايج جدول 
زدن است که سطح خطر در اين  گيري در حالت دور فرمان

عمليات متوسط است، به شکلي که سطح اولويت در اين 
نيز  REBAاست. بيشترين نوسان در نمره  ۲عمليات نمره 

زدن مربوط به  دورگيري در حالت  در عمليات فرمان
 ٥تغيير زاويه گردن راننده در جهت دور، به ميزان وضعيت 

  نمره است.
هاي عمليات  و هر يک از وضعيت ۹با بررسي نتايج جدول 

شود که سطح خطر در اين  رفتن، مشاهده مي دنده عقب
عمليات زياد است؛ به شکلي که سطح اولويت در اين 

نيز  REBAدر نمره است. بيشترين نوسان  ۳عمليات نمره 
تغيير زاويه گيري مربوط به وضعيت  در عمليات کالچ

  نمره است. ٧گردن راننده رو به عقب، به ميزان 
شده  هاي گرفته گذاري عکس با توجه به نتايج حاصل از کد

 ٤منطقه در حين انجام کار در  MF399از تراکتورهاي 
وضعيت کاري که در مجموع مشاهده را  ٢٠عمليات و 
است)،  نشان داده شده ١٠دهند (در جدول  تشکيل مي

درصد تصاوير  ٢٨/٣٨شده در  محاسبه REBAنهايي   نمره
در سطح خطر زياد قرار دارد و انجام اقدامات اصالحي 

  براي آن ضروري (هرچه زودتر) است.
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  ات ترمزيعمل يها تيوضعک از يهر  يبرا REBA  نمره - ٦ جدول

ضرورت انجام 
  اقدامات

سطح 
  خطر

سطح 
  تياولو

ن يشتريب
 تکرار

  ن نمرهيشتريب
REBA 

  ن نمرهيکمتر
REBA  

يرد  ات ترمزيعمل يها وضعت
 ف

  ٤  ١١  ٩  ٤  باال کينده نزديآ
راننده درحالت فشردن  يزانو يهزاو رييتغ

  پدال ترمز
١  

  ٢  کشش پشت راننده رو به جلو  ٦  ١٢  ١٠  ٤  باال  کينده نزديآ

  ٦  ١٠  ١٠  ٣  باال  کينده نزديآ
راننده در حالت ترمز  يبازو يهزاور ييتغ

  گرفتن
٣  

  ٧  ٩  ٨  ٣  باال  کينده نزديآ
مچ دست راننده در حالت ترمز  يهزاور ييتغ

 ٤  گرفتن

  ٥  ١٠  ٨  ٣  باال  کينده نزديآ
گردن راننده در حالت ترمز  يهزاور ييتغ

 گرفتن
٥ 

                
  گرفتن کالچات يعمل يها تيوضعک از يهر  يبرا REBA  نمره - ٧ل جدو

ضرورت انجام 
  اقدامات

سطح 
  خطر

سطح 
  تياولو

ن يشتريب
  تکرار

  ن نمرهيشتريب
REBA 

  ن نمرهيکمتر
REBA 

يرد  گرفتن کالچات يعمل يها تيوضع
 ف

  ٥  ٩  ٦  ٢  متوسط  يضرور
راننده در حالت  يزانو يهزاور ييتغ

  گرفتن کالچ
١ 

کشش کمر راننده به طرف عقب در هنگام   ٧  ١١  ٩ ٣  باال  کينده نزديآ
  گرفتن کالچ

٢  

 ٣  گرفتن کالچراننده درهنگام  يفشار بر مچ پا ٦  ٨  ٦  ٢  متوسط  يضرور
 ٤  گرفتن کالچگردن راننده هنگام  يهزاور ييتغ ٦  ٩  ٨ ٣  باال  کينده نزديآ
 ٥ گرفتن کالچن يکشش پشت راننده در ح ٨  ١٠  ٩  ٣  باال  کينده نزديآ

                
  در حالت دور زدن يريگ فرمانات يعمل يها تيوضعک از يهر  يبرا REBA  نمره - ۸ جدول

ضرورت انجام 
  اقدامات

سطح 
 خطر

سطح 
  تياولو

ن يشتريب
 تکرار

  ن نمرهيشتريب
REBA 

  ن نمرهيکمتر
REBA 

در حالت  يريگ ات فرمانيعمل يها تيوضع
  دور زدن

 فيرد

  ١  ييباال يه آرنج و بازوير زاوييتغ  ٧  ١١  ٥  ٢  متوسط يضرور
  ٢  ه گردن راننده در جهت دورير زاوييتغ  ٦  ١١  ٦ ٢  متوسط يضرور
  ٣  در هنگام دور زدنه کمر راننده ير زاوييتغ  ٧  ١٠  ٦  ٢  متوسط  يضرور

 ٨ ١١  ٦  ٢  متوسط  يضرور
 يريه مچ دست در هنگام فرمان گير زاوييتغ

 دور زدنو 
٤ 

  ٥ ن دور زدنيراننده در ح يه زانوير زاوييتغ  ٨  ٩  ٨  ٣  باال کينده نزديدر آ
  

  ات دنده عقبيعمل يها تيوضعک از يهر  يبرا REBA  هنمر -٩ جدول

ضرورت انجام 
  اقدامات

سطح 
  خطر

سطح 
  تياولو

ن يشتريب
  تکرار

ن يشتريب
 REBA نمره

  ن نمرهيکمتر
REBA 

يرد  ات دنده عقبيعمل يها تيوضع
 ف

  ١ ه گردن راننده روبه عقبير زاوييتغ  ٥  ١٢  ٨  ٣  باال  کينده نزديآ

 ٤  ٨  ٨  ٣ باال  کينده نزديآ
راننده هنگام  ييباال يه بازوير زاوييتغ

  ض دندهيتعو
٢  

  ٧  ١١  ١٠  ٣  باال  کينده نزديآ
ه کمر راننده هنگام برگشت به ير زاوييتغ

  ٣  عقب

  ٤  کشش پشت راننده هنگام دنده عقب  ٦  ١٠  ٩  ٣  باال  کينده نزديآ

  ٦  ١٠  ٦ ٢  متوسط  يضرور
ه آن هنگام برگشت ير زاوييکشش زانو و تغ

  به عقب
٥  
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  مورد پژوهش  افراد جامعه يبرا ياصالحهاي   ت اقدامي، سطح خطر و اولوREBA  ع نمرهيتوز -١٠ جدول

 يضرورت انجام اقدامات اصالح يدرصد فراوان يفراوان REBA يينها  نمره  ياقدامات اصالح تيسطح اولو  خطرسطح 

 ير ضروريغ ٠  ٠  ١ ٠ زيناچ
  ينسبتاً ضرور  ٥٨/٢  ١٣٢  ٢-٣  ١ کم

  يضرور  ٧٨/٥٥  ٢٨٥٦  ٤-٧  ٢  متوسط
  ک)ينده نزديا در آي(هر چه زودتر  يضرور  ٢٨/٣٨  ١٩٦٠  ٨-١٠  ٣  باال

  ا در حال حاضر)ي ي(آن يضرور  ٣٦/٣  ١٧٢  ١١-١٥  ٤  ار بااليبس

  
ان يدر م ،٢ شکلدست آمده و  بهج يبا توجه به نتا

در  ٣٩٩فرگوسن  يبا تراکتور مس يرانندگ ي ها تيوضع
 يخطرناک بررس هبرجستت يچهار وضع ،يات زراعيعمل

، ترمزکردن و دنده گرفتن کالچ ي ها اتيعملشدند، 
ن نمره را داشتند و در يشتريب ٨ يينها هنمرگرفتن با  عقب

ن يدر مورد ا يسطح خطر باال قرار دارند و اقدام اصالح
. استک) ينده نزديا در آي(هرچه زودتر  يضرور ها  اتيعمل

 هنمردر حال دور زدن با  يريگ فرمان  ها اتين عمليبعد از ا
 ياقدام اصالح ودارد در سطح خطر متوسط قرار ، ٦ يينها

  . است يات ضرورين عمليدر مورد ا
  

  
  ها تيک از وضعيهر  يبرا REBA يينمودار نها - ٢ شکل

  
  کينورد  هنام پرسشبا  REBAج ينتا  هسيمقا

شده  گرفته REBA هنمران يدر م ،١٠با توجه به جدول 
ها  مشاهدهدرصد از  ١٩/٤٧بدن، تنه در  يها توسط اندام

ن يا يباال برا خطرزان يم هدهند نشانرا داشت، که  ٢ هنمر
 يها اختاللرانندگان،  يان خودگزارشياندام است. در م

ن يشتريدرصد ب ٥٤/٨٣با  ٨ج جدول يگردن با توجه به نتا
 ،در ضمن؛ است داشتهگر يد يها ن انداميرا در ب يفراوان
درصد  ٤٣/٣١ان رانندگان يپشت در م يها اختالل يفراوان

ن ياست که ا شدهدرصد گزارش  ٣٣/٧٥کمر  يها اختاللو 
  Allah Noori (2013(ج به دست آمده توسط يبا نتا جينتا
  مطابقت دارد. Maleki & motasebi (2010(و 

را  ٢  هنمر، ها مشاهدهدرصد از  ٠٣/٦٢در قسمت گردن 
ا يدرجه  ٢٠ش از يخمش ب  هدهند  اند که نشان گرفته

گردن در  يها اختالل يانحراف به عقب است. فراوان
درصد  ٥٤/٨٣ان رانندگان، يک در مينورد هنام پرسش

درصد از  ٨٧/٤٦است. در قسمت پا  شدهگزارش 
خمش  هدهند نشاناند که  را گرفته ٣ هنمر، ها مشاهده

 ي. فراواناستا هر دو زانو يک يدرجه در  ٦٠تا  ٣٠ببن

ان يباسن و ران، زانو، پا و قوزک پا در م يها اختالل
درصد،  ٣٦/٢٢ب يترت بهک ينورد هنام پرسشرانندگان در 

است. در قسمت  شدهدرصد گزارش  ٣٦/١٧درصد و  ٩/٤٨
اند که  را گرفته ٣  هنمر ،ها مشاهدهدرصد از  ٠٣/٢٢بازو 

ر در قسمت بازو ياز تصاو يميش از نيدهد در ب ينشان م
درصد  ١٣/٣٨است و  شدهده يدرجه انحراف د ٤٥شتر از يب

اند که نشان  را گرفته ٢  در قسمت بازو، نمره ها مشاهدهاز 
ا يدرجه حرکت رو به جلو  ٤٥تا  ٢٠ر يدهد اکثر تصاو يم
با ج ينتان ياند؛ ا داشتهدرجه چرخش به عقب  ٢٠ش از يب

 Walker & Palmer (2002(دست آمده توسط  بهج ينتا
 Maleki & motasebiج يمطابق نتا يولدارد؛ رت يمغا

  .است )(2010
 ها اختالل يک نشان داد که فراوانينورد  هنام پرسشج ينتا

درصد گزارش  ١/٤٢ان رانندگان در قسمت شانه، يدر م
، ها مشاهدهدرصد از  ٥٣/٥٤است. در قسمت ساعد  شده
درجه  ١٠٠ تا ٦٠خمش   هدهند نشانرا دارند که  ١  هنمر

ک ينورد هنام پرسشبا استفاده از  ها اختالل ياست. فراوان
. است شدهدرصد گزارش  ٨/٢٦ان رانندگان يدر آرنج در م
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اند که   داشته ٢  هنمردست،  در مچ ها مشاهدهدرصد  ٥٠
چش در دست يا پيدرجه و  ١٥ش از يخمش ب هدهند نشان
ان يدست و مچ دست در م يها اختالل ي. فراواناست

درصد  ٠٥/٤٣ک ينورد هنام پرسشرانندگان با استفاده از 

 Allah جيز با نتاين بخش نيج اياست؛ نتا شدهگزارش 

Noori (2013)  وWalker & Palmer (2002)  مطابقت
ر يمغا Maleki & motasebi (2010(ح يبا نتا يداشته ول

  .است
  

  ها مشاهدهمختلف بدن در کل  يها شده توسط اندام گرفتهکد  -١٠ جدول
  (%)٥  (%)٤  (%)٣  (%)٢  (%)١  (%)٠  REBAازيها/ امت اندام

      )٥٩/١٨(١١٩  )١٩/٤٧(٣٠٢  )٢٢/٣٤(٢١٩    تنه
        )٠٣/٦٢(٣٩٧  )٩٧/٣٧(٢٤٣    گردن

    )٧٣/١(١١  )٨٧/٤٦(٣٠٠  )٨٧/٤١(٢٦٨  )٥٣/٩(٦١    پا

    )٥/٢(١٦  )٠٣/٢٢(١٤١  )١٣/٣٨(٢٤٤  )٣٤/٣٧(٢٣٩    بازو
        )٤٧/٤٥(٢٩١  )٥٣/٥٤(٣٤٩    ساعد

      )٧٨/٥(٣٧  )٥٠(٣٢٠  )٢٢/٤٤(٢٨٣    مچ دست
              

 MF399تراکتور  با ينشان داد که رانندگ پژوهشج ينتا
بودن رانندگان تراکتور با  ريدرگمورد مطالعه، به علت 

مختلف،  يها تيوضعو کار با تراکتور در  يات زراعيعمل
ب به شمار يآس پر يو کارها بار انيزو  يجزء عوامل شغل

درصد از رانندگان مورد  ١/٩٣ که يا گونهبه ؛ ديآ   يم
از  يکيماه گذشته حداقل در  ١٢ يط پژوهشمطالعه در 

و  ياسکلت يها اختاللبدن خود دچار  هگان نه  ي ها ماندا
اند. با توجه به گزارش رانندگان مورد مطالعه  شده يعضالن
ب برخوردار ين آسيشتريزانو از ب ، گردن وپژوهشن يدر ا

، Allah Noori (2013(ج يج مطابق با نتاين نتايبودند که ا
)Maleki & motasebi, (2010 ،)Rostami et al. (2010  و
)Walker & Palmer (2002 است.  
تواند به علت    يم ،گردن و زانو يها اختالل يوع بااليش

 همچنين و ينامناسب صندل يت نامناسب، طراحيوضع
گردن در  هاندازش از يدر تراکتور باشد. چرخش ب  ها پدال

کشش)، درجه  ٢٠ ش ازيگرفتن (ب عقبهنگام دنده 
راننده هنگام فشردن  يپا و زانو ياد رويفشار ز همچنين

 ي ها بيآس هدهند نشانتواند    يکالچ، م ترمز و ي ها پدال
باشد. با توجه به     ين رانندگيه به رانندگان در حشد وارد
با سن،  يضالنع -ياسکلت يها اختالل، پژوهشن يج اينتا

 ٩٩دار در سطح احتمال  يمعنوزن و قد رانندگان ارتباط 
زان يقد رانندگان، م ، وزن وش سنيدرصد دارد و با افزا

در رانندگان تراکتور  يعضالن - ياسکلت يها اختاللوع يش
MF399 ابد. ي   يش ميافزا  

 ٢٦/٣٩در REBAانجام شده به روش  پژوهشبراساس 
بوده و انجام اقدامات  زياد، سطح خطر ها مشاهدهدرصد از 

درصد  ٣٩/٣در  ،همچنيناست.  يضرور عيسر ياصالح
بوده و انجام اقدامات  زيادار يسطح خطر بس ،ها مشاهده
ت يوضع ٢٠ان يدر م است. يتر ضرور عيهرچه سر ياصالح
ن يراننده در ح يزانو يهزاور ييتغ يها تيوضعشده،  يبررس

ن يح فشردن پدال ترمز و کالچ، کشش پشت راننده در
ن دنده عقب، يگردن در ح يهزاور ييگرفتن کالچ، تغ

  را داشتند و در سطح خطر باال بودند.  يينها هنمرن يشتريب
اد بر يشده، چرخش گردن، فشار ز انجام پژوهشبا توجه به 
ه به مچ دست در شد وارد يرويراننده و ن يکمر و زانو

ب را در ين آسيشتري، بMF399با تراکتور  يهنگام رانندگ
 پژوهشبراساس  ،همچنين؛ دارند يات رانندگين عمليح
اختصاص  گرفتن کالچات يبه عمل REBA هنمرن يشتريب

منظور  هب را ريز يشنهادهاين پيبنابرا؛ است شدهداده 
توان مورد    يم يعضالن- ياسکلت يها اختاللاز  يريشگيپ

  اشاره قرار داد:
جهت  کالچ وترمز، ي ها ارتفاع پدال يساز استاندارد -١
راننده و  يصندل و  ها ن پداليجاد فاصله مناسب بيا

بدن با توجه به  ي ها اد بر زانو و اندامياز فشار ز يريجلوگ
مطلوب  يجاد پوسچرهايرانندگان که باعث ا يآنتروپومتر

  ترمز گرفتن شود. ات کالچ وين عمليدر ح
راننده، جهت استفاده  يدر بغل صندل يجادست يهتعب -٢

گذاشتن ساعد و آرنج  راننده از آن در هنگام دنده عقب و
 گرفتن و عقبدنده  يبه عقب براآن هنگام چرخش  يرو
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هنگام  گردن راننده در هش از اندازياز کشش ب يريجلوگ
است  ييها مؤلفهاز  يکي پژوهشکه در  گرفتن، عقبدنده 
  .داردرا  REBA هنمرن يشتريکه ب

کالچ دو  يت به جاياسپل يها کالچاستفاده از  -٣
 هصفح يبه جا يو استفاده از صفحه کالچ بشقاب يا مرحله

  .يريگ کالچ يرويکاهش ن يبرا MF399فنردار در 
 يرويوجود ن MF399تراکتور  با گرفتن کالچن يدر ح -٤

جاد اختالل يو ا  ها رفتن غضروف نيبد باعث از يشد
مفاصل  يرو جاد اختاللي. پس ا شود يزانو م يدگييسا
مدت  يطوالن هاستفاد يتوسط تراکتور براکاربر  يزانو
ا به يکردن برطرف  يتالش برا ست ويدور از انتظار ن يامر

تنها با استفاده از علم  ن اختالليزان ايرساندن م حداقل
  ر است.يپذ امکانک يارگونوم

د يبا MF399تراکتور  هرانند يسالمت زانو يبرا -٥
ک يانبساط کامل زانو، با  يکيدر نزد يريگ کالچت يوضع

االمکان  يحتتا باشد کوچک  يريگ کالچ يهزاوکالچ نرم و 
 يبزرگ همحدودمجبور به حرکت در  مفصل تحت بار،

ز يدر موقع خطر ن يمنيا بر ين پداليچن ،ينباشد. طراح
راننده،  يالعمل آن رو عکس يرويچون ن؛ ديافزا   يم

ت مطلوب يمطلوب، وضع يهزاوجاد ي، اکاربربهتر  يريقرارگ
را به دنبال خواهد  يصندل يبر رو يدر هنگام رانندگ

  داشت،
مناسب حالت  يهزاوکه  يمناسب يصندل يطراح - ٦

با (بودن آن  ميتنظقابل  ،همچنينداشته باشد و  يچرخش
گردن  ي ها بياز آس يريجلو گ يبرا )راننده يتوجه آنتروپ

  .زدن دوردنده عقب و  ي ها و کمر در حالت
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