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  چکيده

  
ن يا کيارگونوم يفاکتورهاتوجه به  ين روياز ا ؛شونديمحسوب م جنگل يبرداربهرهدر  از منابع خطر يکي جنگل آالتنيماش
 هيونقل اولحمل يهانيماش کيارگونوم يفاکتورهامطالعه  نيدر ا دارد. يشغل يهابيآس در کاهش ينقش مهم ها نيماش

 يهاشاخص ياز برخ، منظور نيبه ا. شد يبررس HSM 904 و Timberjack 450Cشامل:  يرکانيه يها جنگلدر  چوب
ن، يماش ياز: سطح صدا اند عبارت هان شاخصيا جنگل استفاده شد. يها نيماش يبرا يياروپا يمنيا و کيارگونوم دستورالعمل

انتخاب اجرايي  عمليات در موجود خطرات با بالقوه هرابطبر اساس  که نيکابه يتهو و راننده يت صندلين، وضعيبه کاب يدسترس
 ۵و  ۴ ترتيب به HSM 904و  Timberjack 450C يبرا مواجهه با سطح صدا زمان مدتبه دست آمده  جيبر اساس نتا .شدند
 ۱۲۰ ترتيب بهن يبه کاب يدر شاخص دسترس نيهمچن. است زان استاندارديممتر از که ک محاسبه شد يکار نوبتدر هر  ساعت

از يامت ٧١ و ١٠١ ترتيب بهن يه کابيتهوشاخص و  ياز منفيامت ۴۱و  ۱۷۰ ترتيب به يصندلت يوضعشاخص ، ياز منفيامت ۶۲و 
. بودبرخوردار  يتر مطلوباستاندارد و ط ياز شرا هاشاخص يدر تمام يبه لحاظ ارگونوم HSM 904در ياسککسب نمودند.  يمنف

 و نيکاب يريو درزگ يبندقيپلکان، عا دش تعدايافزا مانندرات ييتغ يبرخ با اعمال به دست آمده جيبر اساس نتا تيدر نها
را  ياحتمال يهابيو خطرات و آس ديبخش را بهبود کيارگونوم يهاشاخص يبرخ تيوضع توان يملتر هوا يف موقع بهض يتعو

  .کاهش داد
  

  جنگل. آالت نيماشاسکيدر، ارگونوميک، ، يشغل يها بيآس :يديکلهاي  واژه
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  مقدمه
هاي  ينگران از يكي به کار از يناش مخاطرات امروزه
 مسائل بهداشت، انيمتصد و کارگري جامعه ياجتماع
 طبق .است شده ليتبد کار طيمح يمنيا و سالمت

 حدود ساله هر (ILO) کار يالملل نيب سازمان ينيب شيپ
 يها يماريبو  يشغل حوادث جهيدرنت کارگر ونيليم ٢/٣

 Helali et) دهند يمدست  از را خود جان ،کار با مرتبط

al., 2008; Dastranj et al., 2014).  بر اساس دستورالعمل
جنگل  يبردار بهره ،يشغل يمنيت سالمت و ايريمد

شود  يمتحده شناخته م االتين شغل در ايتر خطرناک
)Lacerda et al., 2015( ز با توجه به يران نيو در ا

شمال و انجام کارها  يرکانيه يها جنگلبودن  يکوهستان
مشاغل  نيتر خطرناکاز  ،زهيمه مکانيا ني يدست صورت به

شرفت و يپ ).Nikooy et al., 2017( شود يممحسوب 
 يناش يها ون در جنگل حوادث و جراحتيزاسيمکانتوسعه 

 ,Axelson(را کاهش داده است  يدست ياز انجام کارها

1998;Potocnik et al., 2009; Grasimov & Sokolof, 

از منابع خود ز يجنگل ن آالت نيماش ،گريد ياز طرف .)2014
توجه  راًياخل ين دليبه همهستند. خطر و حادثه جاد يا
جنگل  يبردار کار در بهره يط و راحتيبه شرا يا ژهيو
  .)Hanse & Winkel, 2008 Smidt, 2011;( شود يم

ت يفعال ا خدمهي نيراننده ماش عنوان بهکه  يافراد
و  هستند هانيماش خطرات ميمستق ريتأث تحت ندينما يم

 ,.Häggström et al( شتر استيدنشان بيب دياحتمال آس

 يصدااز  يناش ييکاهش شنوان خطرات شامل يا .)2015
ن، يکاب يهوا يآلودگاز  يناش يمشکالت تنفس، اديز

است ر فاکتورها يسا و مفاصلستون فقرات و  يهابيآس
 يهايماريبروز بو  يدگيد بيآسش احتمال يباعث افزا هک

 . )Mostaghaci et al., 2012(شوند  يخاص م

ن يکاهش ا در ينقش مهم تواند يم دانش ارگونومي
 نيماش با انسان ارتباط علم يفا کند. ارگونوميخطرات ا

 نحوه و آالت نيماش يطراح و ساخت يچگونگ به است و
 پردازديم کار راندمان شيافزا تيمحور با ها آن با کار

)Lotfalian, 2011.( مخاطرات  آشنايي با مشکالت و
افزايش سطح  بر عالوه تواند يمايمني  و اصول يا حرفه

 شود ز ين رواني، سبب افزايش بازده کاري -سالمت روحي
)Javadi & Mirpanahi, 2017(.  

Khodaei et al. (2013)  يها جنگلکه در  يقيتحقدر 
 ٥٣ دند کهيجه رسين نتيبه ا انجام دادند يمنطقه سار

 دليل بهدرصد  ٤٧من و ياعمال ناا دليل بهدرصد حوادث 
 Khodaei et al. (2013) است. کار طيمحمن يط ناايشرا

 يهان شغل در جنگليتررا خطرناک يشغل رانندگ
 حوادث، از پيشگيري منظوربه و کردند يمعرفشفارود 

 از استفاده نيهمچن وفردي  حفاظت لوازم يريکارگ به
   ه نمودند.ياستاندارد را توص كار ابزار و آالتماشين

Shaker et al. (2017) يتراکتورها يبرخ يبررس در 
پا در  يريقرارگ يفضاکه  دنديجه رسين نتيبه ا يرزکشاو

عمق ن يهمچن است؛ مطلوب حد از تر شيبن تراکتورها يا
استفاده د يبا يتر ميضخ يصندل يپشتو بوده  اديز يصندل
قرار گرفتن گردن  ،يقيدر تحق Foldin et al. (2018). شود

را  ياز عدم چرخش صندل يناش يعيرطبيغت يدر وضع
گردن  يهابيو آس يعضالن يل دردهاياز دال يکي

 جنگل يها نيماش يآورفن شرفتيپ عمده دانستند.
 مؤلفه نيدوم عنوان به هياول نقلوحمل به مربوط

در  ).Lotfalian, 2013( است بوده جنگل يبردار بهره
ران يشمال ا يرکانيه يهالدر جنگ کارن ياگذشته 

در دهه  .شد يموانات انجام يو استفاده از ح يدست صورت به
وارد  اتيعملن يل ايتسه منظور بهها درياسکن ينخست ٥٠

  . ران شدنديا
در دو  يکيدر چرخ الستيل حاضر دو مدل اسکدر حا

و  فعال است ع چوب کاغذ مازندرانينکاچوب و صناشرکت 
و اثرات  عملکرددر مورد  ياديتاکنون مطالعات ز

با ن مطالعه يا .است شده انجام ها نيماشن يا يطيمح ستيز
ک يارگونوم يها شاخص يزان تطابق برخيم يهدف بررس

 ييبا شناسا تا شده انجام ط استاندارديشران با ين دو ماشيا
 يريشگيپ منظور بهدات الزم يهشدارها و تمه عف،نقاط ض

  .دگرده ئاز خطرات ارا
  

  ها مواد و روش
دو مدل  يبر رو يليتحل -يفيمطالعه به روش توص نيا

 Timberjack 450Cو  HSM 904 يکيچرخ الست درياسک
چوب و کاغذ انجام شد. در  عيدر دو شرکت نکاچوب و صنا

شده   مطالعه درج مورد يها نيمشخصات ماش ١جدول 
است.
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  هاي مورد مطالعهمشخصات ماشين -١جدول 
 ماشين

قدرت موتور (اسب 
  بخار)

تعداد 
  سيلندر

طول 
  (متر)

عرض 
  (متر)

ارتفاع 
  (متر)

وزن 
  (تن)

تعداد 
  چرخ

سال 
  ساخت

کشور 
  سازنده

Timberjack 450C  ۱۷۷  ۶  ۱۰/۶  ۸۴/۲  ۳  ۲/۱۰  ۴  ۱۹۹۳  کانادا  

HSM 904  ۱۷۰  ۶  ۶  ۴۰/۲  ۹۳/۲  ۹  ۴ ۱۹۹۹  آلمان  

  

  
  Timberjack 450C درياسکر يتصو - ١شکل 

  

  
  HSM 904در ياسک ريتصو - ٢شکل 

  
ه ياقدام به ته يا ه اروپا در قالب پروژهياتحاد ٢٠٠٦در سال 

 يبرا يياروپا يمنيک و ايدستورالعمل واحد ارگونوم
 European Ergonomic and Safety) گلجن يها نيماش

Guidelines for Forest Machines) ن ي. انمود
ران، سازندگان و دايخر يبرا يمناسب يدستورالعمل راهنما

را  هانيک ماشياست تا به لحاظ ارگونوم کاربران
  ند.ينما ليوتحل هيتجز

ن يا در شده يمعرفشاخص  چند ق ازين تحقيدر ا
 يصندل ن،يکاب به يدسترس صدا، سطح: شاملالعمل ردستو
 ).,EESGFM 2006( شد استفاده نيکاب هيتهو و راننده

 شده ارائهدر قالب جدول  يهر شاخص سطوح مختلف يبرا
 ١سطح و  مربوطه ياز منفيامت يدارا هر سطحکه  است
 ط استاندارديشرا دهنده نشانو  صفر ياز منفيامت يدارا

هر  يمنف ازيمتا ،به دست آمدهج يبر اساس نتا .است
کل  ياز منفيمحاسبه و سپس امتن يماش هر يشاخص برا

 ياز منفيکه امت ينيماش .ديآيم به دستن يهر ماش
 ين بهتريماش کياز لحاظ ارگونوم کند افتيدر يکمتر
  .است

 است ملي استاندارد الزامات داراي كه Extech صداسنجز ا
. شد استفاده يکشن چوبيح صدا سطح گيري اندازه براي
 حداکثر )١( همعادل از استفاده با  يريگ اندازه انجام از پس

  .محاسبه شد صدا سطح هر با مواجهه زمان مدت

)١    (                                       � = ٨ (٢���٨٥)
٣

�)�  
 سطح L و استاندارد (ساعت) زمان مدت D همعادلن يدر ا
  است. بل)يدسشده ( يريگ اندازه يصدا

 ي. براکند يمدا يپ ين دسترسيق پلکان به کابيکاربر از طر
 ارتفاع: يها شاخص نيکاب به يدسترس تيوضع يبررس

 پله عرض ،)D( نيزم با پله هيزاو ،)C( اول پله تا نيزم
)W(، پله عمق )F (پلکان رهيدستگ اي نرده قطر و 

 يکاهش خطا منظور به ).٣ شکل( شد يريگ اندازه
در فشار  درها،ياسک کيفشار باد الست زانيم ،يريگ اندازه

 محاسبه يچگونگ ٢ جدول در .ديگرد ميباد برابر تنظ
  .است شده درج هرکدام يبرا يمنف ازيامت

  

  
  ي دسترسي به کابينها شاخص - ٣شکل 

 

 يفضا :هاي شاخص صندلي راننده وضعيت بررسي براي
، چرخش )Cپشتي ( ، زاويه)Bفنر صندلي ( ،)Aي پا (جلو

، عرض )F، عرض پشتي ()Eعمق صندلي ( ،)Dصندلي (
 )I( ها دسته، فاصله )H( يپشت، ارتفاع )Gصندلي (

.شده است نشان داده ٤شکل  در که شد گيري اندازه
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 براي منفي امتياز محاسبه چگونگي ٣ در جدول
  .است شده راننده درجي مربوط به صندلي ها شاخص

سيستم  هاي: تهويه کابين شاخص وضعيت بررسي براي
نحوه تعويض فيلتر و هشدار تعويض فيلتر  فيلتر کابين،

 يچگونگ ٤جدول در  که شد گيري و ارزيابياندازه
  .است شده درج هر شاخص براي منفي امتياز محاسبه

  
  

  ي صندلي رانندهها شاخص - ٤شکل 
  

  هاي مربوط به دسترسي به کابين نحوه محاسبه امتياز منفي شاخص -٢جدول 

  ۱کالسه   ضريب وزني  شاخص
  امتياز ۰

  ۲سطح 
  امتياز ۱

  ۳سطح 
  امتياز ۳

  ۴سطح 
  امتياز ۷

  ۵سطح 
  امتياز ۱۵

  < ۵۵۰  ۴۵۱-۵۵۰  ۳۵۱-۴۰۰  ۳۵۱-۴۰۰  >۳۵۰  ۴  ارتفاع پله اول
  < ۸۰ ۶۱-۸۰ ۵۱-۶۰  ۴۵-۵۰  >۴۵  ۴ اول زاويه پله

  >۱۶۰  ۱۶۰-۲۵۰  ۲۵۱-۳۲۰  ۳۲۱-۳۹۰  <۳۹۰  ۲  عرض پله
  ≥۵۰  ۵۱-۱۰۰  ۱۰۱-۱۵۰  ۱۵۱-۲۳۹  ≤۲۴۰  ۲  عمق پله

  >۱۵يا  <۳۵  ۱۵-۲۲  ۲۲-۳۵  ۱ قطر دستگيره
  

  هاي مربوط به صندلي نحوه امتيازبندي شاخص - ٣جدول 

  

  هاي مربوط به تهويه کابين نحوه امتيازبندي شاخص - ٤جدول 
  بندي سطح        

  شاخص   
  ضريب وزني

  ۱سطح 
  امتياز ۰

  ۲سطح 
  امتياز ۱

  ۳سطح 
  امتياز ۳

  ۴سطح 
  امتياز ۷

  ۵سطح 
  امتياز ۱۵

  ندارد  F5*حداقل  F7حداقل   ۴  فيلتر سيستم
تعويض نحوه   سختي و با ابزار به آساني و با ابزار به  سختي و بدون ابزار به  آساني و بدون ابزار به  ۴ 

  ندارد  سمعي  بصري  بصري سمعي  ۱ هشدار
 Shi etکند ( (ريز) تقسيم مي F(متوسط) و  M(درشت) و  Gگيرد. اين دستورالعمل فيلترها را به سه کالسه  يمقرار  مورداستفاده ۲۰۱۲ ) که از سالEN779فيلتر هوا (استاندارد اروپايي * 

al., 2013.(  
  

  و بحث جينتا
 ۸۸برابر با  ،Timberjack 450C يسطح صداحداکثر 

شد.  يريگ بل اندازه يدس HSM 904، ۸۷ يبل و برا يدس
 مواجهه زمان مدت شده حداکثر اساس محاسبات انجام بر

 Timberjack يوسته برايپ يکار ک نوبتيا ي صدا سطح با

450C  يساعت و برا ۴ زانيمبه HSM 904  ۵ زانيمبه 
زان استاندارد يبا م ۵ساعت محاسبه شد که در شکل 

  سه شده است.يمقا

  يبند سطح           
  شاخص     

  ۱سطح   ضريب وزني
  امتياز ۰

  ۲سطح 
  امتياز ۱

  ۳سطح 
  امتياز ۳

  ۴سطح 
  امتياز ۷

  ۵سطح 
  امتياز ۱۵

  >۱۰۰  <۱۰۰  <۱۴۰  <۱۸۰  <۲۴۰  ۴  پا تغيير جاي
  ندارد ضعيف عمودي عمودي  عمودي و افقي متوسط  عمودي و افقي خوب  ۴ فنر صندلي

  ثابت  +۵ -+ ۱۵°  ۰ -+ ۲۰°  -۵ -+ ۳۰°  ۱ پشتي زاويه
    ندارد  >۱۸۰°  - ۲۷۰°  ≤۲۷۰°  ۲  چرخش صندلي

    >۴۰۰  ۴۳۰-۴۰۰  ≤۴۳۰  ۱ پشتي عرض
    >۴۳۰  ۴۳۰-۴۶۰  ≤۴۶۰  ۲  نشيمن عرض

    >۲۸۰  ۲۸۰-۵۸۰  <۵۸۰  ۱  ارتفاع پشتي
  ندارد  دارد و ثابت  دارد و متحرک  ۲ دسته
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ها نسبت به وضعيت  مقايسه سطح صداي ماشين - ۵ شکل

 استاندارد

 
 Timberjackدرياسک ،نيکاب به يدسترس در شاخص

450C، ۱۲۰ درياسک و يمنف ازيامت HSM 904 ،۶۶ ازيامت 
 بر قبول قابل يمنف ازيامت حداکثر. نمودند افتيدر را يمنف

 شد؛ گرفته نظر در ۷۶ ،موردنظر يها شاخص تعداد اساس
پلکان استاندارد  يدارا HSM 904 دريفقط اسک نيبنابرا
 طيشرا با هانين ماشيبه کاب يدسترس سهيمقا نمودار. است

  .است شده داده نشان ۶ شکل در استاندارد
  

  
مقايسه امتياز منفي شاخص دسترسي به کابين  - ۶شکل 

 استاندارد ها نسبت به وضعيت ماشين

  
 يمنف ازيامت حداکثر موردنظر يها شاخص تعداد اساس بر

 نظر در ازيامت ۱۱۹ ،يصندل تيوضع شاخص در قبول قابل
 محدوده در HSM 904 درياسک يصندل که شد گرفته

 محدوده در Timberjack 450C درياسک و استاندارد
 يت صندليوضع سهيمقا نمودار. داشت قرار راستاندارديغ

 شده داده نشان ۷ شکل در استاندارد طيشرا با هانيماش
  .است

، Timberjack 450C اسکيدر کابين داخل تهويه لحاظ به
 منفي امتياز HSM 904 ،۷۱ اسکيدر و منفي امتياز ۱۰۱

 عنوان به قبول قابل منفي امتياز کردند. حداکثر کسب
 موردنظر هاي شاخص تعداد اساس بر و استاندارد محدوده

 HSM 904 اسکيدر تهويه کابين شد که گرفته نظر در ۷۱

 در Timberjack 450C اسکيدر و استاندارد محدوده در
 شرايط با مقايسه نمودار. داشت قرار غيراستاندارد محدوده

  .است شده داده نشان ۸ شکل در استاندارد
  

  
ها نسبت به  مقايسه امتياز منفي صندلي ماشين - ۷شکل 

 وضعيت استاندارد
  

  
هانسبت به تهويه کابين ماشين  مقايسه امتياز منفي -۸شکل 

 وضعيت استاندارد

  
و  Timberjack 450Cدر ياسک ين مطالعه سطح صدايا در

HSM 904 بل باالتر از مقدار مجاز  يدس ۸و  ۹ ترتيب به
صدا در  زمان مواجهه با مدت جهيشد و درنت يريگ اندازه

استاندارد  يکار ک نوبتيساعت ( ۸کمتر از  درياسکن دو يا
نه در يب ضرورت اتمام خروج گرده دليل بهروزانه) است. 

رها خشک ي(بهار و تابستان که مس فصل مساعد سال
که بارش زودتر  يخصوص در مناطق کوهستان به هستند)

 درها طبقيت اسکيافتد، فعال ياز موعد مقرر اتفاق م
 است ممكنمواقع  اغلب در و نيست مشخصي بندي زمان

 بيشتر از يا ساعت ٨ کار راننده زمان مدت روز يك طول در
ق باعث ين تحقيج ايباشد که با توجه به نتا نيز آن
ق ين با عايکابوجود ن ي. بنابراشود يم ييشنوا يها بيآس

 مطالعهت خواهد بود. يار با اهميمناسب بس يصدا
)Aybek, 2010( ن مناسبيکاب از استفاده كه داد نشانز ين 

 بامواجهه  بل تراز صداييدس ۴- ۱۸ تراكتورها روى بر
 يبا اعمال برخ شوديشنهاد ميپ .دهديم كاهش را راننده
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ها نين ماشيکاب ،يبند قيو عا يريرات مانند درزگييتغ
در  ابد.يراننده با صدا کاهش  هزان مواجهيو م يساز نهيبه

 طى مدت و يطوالن دات الزم، دريصورت عدم انجام تمه
ن يهمچنبروز خواهد کرد.  دائم شنوايى افت متوالى ساليان
معاينات  شامل شنوايي حفاظت و مؤثر منظم برنامه
و  مناسب شنوايى حفاظت وسايل ،يسنج ييشنوا

 براى رانندگان يشغل بهداشت يها آموزش خصوص به
  شود. يه ميتوص
ن نشان داد که يبه کاب يدسترس يابيج ارزينتا

Timberjack 450C دودارد و در  يت نامناسبيوضع 
و  ياز منفيامت ۶۰ه پله يشاخص ارتفاع پله اول و زاو

رغم قرار گرفتن در محدوده يز علين HSM 904در ياسک
را  ياز منفيامت ۶۰در شاخص ارتفاع پله اول ،استاندارد

ن را يبه کاب ي. مرتفع بودن پله اول، دسترسنمود افتيدر
و  کردهقامت دشوار  خصوص افراد کوتاه رانندگان به يبرا
د، يشد کمردرد مانند به ستون فقرات يجد يهابيآس

کند.  يجاد ميا ينخاع يهابيسک و آسيد يزدگ رونيب
 ،پله اول و کاهش ارتفاع پله ودنبا افز شود يمشنهاد يپ

 ياقدام تواند يمز ينه پلکان ير زاويي. تغپلکان اصالح شود
رانندگان  کيابعاد آنتروپومترشتر با يجهت تناسب ب مؤثر

در ساختار ر يينکه مستلزم تغيا دليل به يول شودمحسوب 
ر يپذامکانانجام آن  ن استياتاق ماش يو طراح پلکان

عرض و عمق پله و  يهان در شاخصي. هر دو ماشستين
  برخوردارند. يت مطلوبيره از وضعيقطر دستگ

 در خصوص به راننده کارکرد در ياديز نقش راننده يصندل
 .دارد کابل کردن باز و دنيکش و هيتخل و يريبارگ نيح

ار يبس Timberjack 450C درياسک يت صندليوضع
رات ييغمستلزم ت ير در صندلييجاد تغيو ا بودنامطلوب 

 اديز يها نهيهز دليل بهن است. يکاب يطراح ياختارس
 يبند کرهيپ تيفيک شيافزا ،يو صندل نيکاب يطراح رييتغ
راد ين ايتر مهم. ستين صرفه به مقرونن يو کاب يصندل يکل

افت يز درين ياديز ياز منفين که امتين ماشيا يصندل
که  است ي، ثابت بودن و عدم چرخش صندلنمود

کند.  يبه ستون فقرات و گردن وارد م ياديز يها بيآس
 پديده تواند يم اپراتور مناسب استقرار به عدم توجه

 در را فيزيکي يها بيآس و درد زودرس، و مفرط خستگي
 چنين در مداوم و مدت يطوالن کار داشته باشد و پي

 را اسکلتي - عضالني يها يماريب و اختالالت انواع شرايطي
 در يصندل چرخش شاخصداشت.  خواهد پي در

 نچيو اي و بوم يدارا عقب قسمت در که ييها نيماش
 راننده نگ،ينچيو انجام نيح در. است مهم اريبس هستند

 کامل تسلط با يصندل يا درجه ۱۸۰ چرخاندن با يراحت به
تواند  يم فقرات ستون ن فشار بهيو کمتر شدن خم بدون و

 ،يصندل بودن ثابت صورت در مقابل طرف در. کند تيفعال
 اديز فشار با نگينچيو از مرحله هر در ستا مجبور راننده

 مدت کوتاه در که کند تيفعال گردن و فقرات ستون به
 و يکار نوبت و دقت کاهش باعث زودرس يخستگ دليل به
 فقرات ستون و گردن مزمن يدردها باعث درازمدت در
ر در محل ييق تغيپا از طر يجلو ياندازه فضا .شود يم

 شاخصن ي. ااست رييتغ قابل يمن صندلينش يريقرارگ
 يصندل .بود يمنف ازيامت محاسبه در وزن نيشتريب يدارا

Timberjack 450C ، ر ييتغ و امکان من متحرکينشفاقد
به سمت جلو و  ي(حرکت صندلپا  يجلو ياندازه فضا

در . د شدندچار مشکل خواهو افراد قدبلند است  عقب)
ن يمتحرک است و از ا HSM 904 يمن صندلينشمقابل 

هر دو  يقرار دارد. فنر صندل يتر ط مطلوبينظر در شرا
و استفاده از  يصندل ير تشک روييق تغياز طرن يماش

قابل  قيت تعليقابل يو دارا با فنر استاندارد يهاتشک
 يپا و فنر صندل يجلو يدو شاخص فضا است. يبهساز
. دارند راننده يجسم تيوضع با يميمستق رابطه

 راننده شاخص دو نيا تيمطلوب صورت در که يطور به
  .داشت خواهد يباالتر دقت و ييکارا و شده خسته رتريد

 Timberjack 450Cدر يز اسکين نيکابه يدر بخش تهو
 ييها نين شاخص در ماشي. اداشتراستاندارد يط غيشرا

ت يکنند اهم يت ميپر گردوغبار فعال يها طيکه در مح
پر گردوغبار باعث اختالالت  يدارد. تنفس در هوا ياديز

شود. با توجه  يفرد م يويت ريمزمن و کاهش ظرف يتنفس
بهار و  ه چوب در فصليونقل اول ات حمليبه انجام عمل

که باعث خشک  يهوا و کاهش بارندگ يتابستان و گرما
ست اشود، الزم  يش گردوغبار ميو افزا يشدن خاک سطح

و مطابق با استاندارد ه مناسب يتهو با نيدر از کابياسک
 دليل به نيکاب لتريمربوط به ف يهابرخوردار باشد. شاخص

اصالح قابل ن است، يماش ينکه مرتبط با ساختار و طراحيا
لتر يض زودهنگام فيتعو شود بايشنهاد ميپ .ستير نييتغ و 
ط يگردوغبار شرا ن و کاهش وروديکاب يريزگا دريو 

آمده،  دست ج بهي. با توجه به نتاجاد گردديا يتر مطلوب
ط يدر در شرايجز شاخص مواجهه با صدا که هر دو اسک به
 HSM 904در يه موارد اسکيراستاندارد قرار دارند، در بقيغ
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در ، يطراح در کياصول ارگونوم شتريب تيرعا دليل به
 Timberjackقرار دارد. رانندگان  يتر ط مطلوبيشرا

450C ب ي، آسييچون کاهش شنوا ييها بيدر معرض آس
قرار  يکمر و مشکالت تنفس يهابه ستون فقرات و مهره

  دارند.
 يها، عالوه بر دادهيگريشود در مطالعات د يشنهاد ميپ

مربوط به  يسنج تن يها ها از دادهنيمربوط به ماش
ت يزان تطابق وضعيز استفاده شود تا ميرانندگان ن

 يرانندگان بررس يکيزيط فيها با شرانيماش يارگونوم
  شود.
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