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  دهيچک
  
 بخش حاضر حال در .است کشور يصنعت -يکشاورز محصوالت نيتر مهم از يکي هکتار، هزار ۱۱۰ کشت ريز سطح با شکرين

 -ياسكلت عوارض شود. يم انجام زهيرمکانيغ صورت به برداشت و کاشت قلمه، هيته ليقب از شکرين ديتول نديفرآ ازي توجه قابل
 نيا .شود يم محسوب زهيرمکانيغ يکشاورز يها طيمح ريسا و شکرين مزارع در كار از يناش عوارض نيتر عيشا از يعضالن

 استان در شکرين ديتول کارگران در ها آن به ابتالء سکير يابيارز و يعضالن - ياسکلت اختالالت وعيش نييتع هدف با مطالعه
 .شد انجام برداشت) کارگر ۵۰ و کاشت کارگر ۲۰۰ قلمه، هيته کارگر ۵۰( کارگر ۳۰۰ يرو بر پژوهش نيا .شد اجرا خوزستان

 ليتحل و هيتجز .شد استفاده RULA روش از ها آن به ابتالء سکير يابيارز وي عضالن - ياسكلت اختالالت وعيش نييتع يبرا
 برداشت و کاشت قلمه، هيته اتيعمل در ،RULA روش طبق .شد انجام ErgoIntelligence-UEA افزار نرم لهيوس به ها داده

 مداخالت به ازين نيبنابرا گرفتند. قرار گروه نيتر يبحران در کارگران يبدن  تيوضع درصد ۵۲/۳۴ و ۵۶/۲۰ ،۶۹/۲۸ بيترت به
 بلند بار، نامناسب وزن نامطلوب، يبدن  تيوضع که آنجا از شود. يم احساس شکرين مزارع در RULA روش نظر ازي کيارگونوم
ي فاکتورها جمله از کردن، کاريستاده ا و استراحتي براي کار وقفه عدم کمر، و تنه حد از بيش شدن خم ،بار حمل و کردن

ي دست حالت از امکان حد تا ديتول نديفرآ استي ضرور هستند،نيشکر  مزارع در متداولي عضالن - ياسكلت اختالالت خطرساز
 شود. اصالح زين کار نيح ها آني بدن  تيوضع مناسب، ابزار از استفاده با ادامه در و افتهي رييتغ زهيمکان به

  
  .بدن تيوضع شکر،ين ،يکشاورز ،يارگونوم :يديكل يها واژه

  
و ارائه  RULAعضالني و ارزيابي ريسک ابتالء به آنها در کارگران توليد نيشکر با استفاده از روش  - . بررسي شيوع اختالالت اسکلتي١٣٩٨منجزي ن.  :ارجاع

  .١٠٦-٩٩): ١(٨هاي كشاورزي.  هاي مكانيك ماشين نشريه پژوهشحل مناسب.  راه
  

  

                                                
  استاديار گروه مهندسي بيوسيستم، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهيد چمران اهواز. - ١
  n.monjezi@scu.ac.irنويسنده مسئول:  *

 ٢٠/٠٤/١٣٩٨تاريخ پذيرش:                                 ٠٢/١١/١٣٩٧تاريخ دريافت: 

 



 ... شکرين ديابتالء در اندام کارگران تول سکير يابيو ارز يعضالن-ياختالالت اسکلت وعيش يبررس                                                      ١٠٠

   مقدمه
  توسعه و مناسب يرزکشاو يها نيماش وجود با امروزه

 شکرين محصول ديتول نديفرآ از يبخش هنوز ون،يزاسيمکان
 شتريب شود. يم انجام يدست صورت به خوزستان استان در

 در شکرين ديتول يها صنعت و  کشت در شاغل کارگران
 جمله، از يعضالن - ياسکلت خطرساز يفاکتورها معرض
 يريگقرار تيوضع کننده، خسته و يتکرار يکارها

  هستند. مواد يدست نقل و حمل و نامناسب
 انيم در يعضالن - ياسکلت اختالالت وعيش يبررس

 RULA (Rapid يها روش از استفاده با ياندونز کشاورزان

Upper Limb Assessment) و REBA (Rapid Entire 

Body Assessment) شخم چاله، حفر که داد نشان 
 جمله از علوفه کردن خرد و هرز يها علف هرس ،يدست
 ).Widyanti, 2018( هستند باال سکير با ييها تيفعال
 يرو بر هند کشور در بنگال جنوب در که يا مطالعه جينتا

 درصد ۹۹ که نمود مشخص ،شد انجام برنج مزارع کارگران
 رنج يعضالن - ياسکلت اختالالت از مطالعه مورد افراد از
 ينواح با مرتبط عالئم نيا وعيش نيشتريب که بردند يم

 ۶/۵۳( دست ،)درصد ۶۰/۹( شانه ،)درصد ۸/۹۳( کمر
 مطالعه ).Das, 2015( بود )درصد ۹/۸۰( زانو و )درصد
 رانندگان در يعضالن -ياسکلت يها اختالل و يناراحت

 در مختلف يزراع اتيعمل از پس که داد نشان تراکتور
 نيا که شود يم احساس يشتريب يناراحت مفاصل از يبعض

 اتيعمل .دارند يبستگ يزراع اتيعمل نوع به ها يناراحت
 و مشکالت بروز در نيزم يساز آماده و يورز خاک
 ميمستق نقش ٪۹۰ نانياطم سطح با يمفصل يها يناراحت
 يبررس .)Maleki & Abdollahi, 2017( داشت
 آنها با مرتبط يها عامل و يعضالن - ياسكلت يها يناراحت

 دليل به که داد نشان جاتيسبز يها مزرعه كارگران در
 و مضر يبدن يها تيوضع و اختالالت نيا يباال وعيش

 زاتيتجه از استفاده ها، مزرعه کارگران نيب در زا استرس
 يکيارگونوم مداخالت انجام و ها شغل نيا در استاندارد

 است يضرور نامناسب  يبدن يها تيوضع حيتصح يبرا
)Afsharnia et al., 2014.( تيوضع زين صنعت بخش در 

 سه از استفاده با کرمان اژيفروآل کارخانه کارگران يبدن
 OWAS (Ovako Working Posture Analyzing روش

System)، RULA و QEC (Quick Exposure Check) 
 يبرا QEC و RULA روش دو يبررس نيا در شد. يابيارز

 ,.Barkhordari et al( است شده شنهاديپ مشاغل گونه نيا

 کارخانه کي کارگران يرو يا مطالعه در نيهمچن ).2011
 و QEC روش دو از استفاده باهای کشاورزی  نيماش ديتول

RULA، شد. يبررس يعضالن - ياسکلت خطرساز عوامل 
 از کارگران از يتوجه قابل درصد ،قيتحق نيا جهينت طبق
 نيا که کردند يم کار منيا ريغ طيشرا در يکيارگونوم نظر

 در يکيارگونوم اصالحات انجام به ياساس ازين انگريب
 ).Mostaghaci et al., 2012( است آنها کار طيمح

 در که داد نشان قاتيتحق ل،يبرز يسائوپائولو در نيهمچن
 يسم مواد معرض در بر ين کارگران شکر،ين يدست برداشت

 به مبتال نيهمچن و گرفته قرار شکرين دوده از يناش
 برداشت اند. شده ينخاع و کيژآلر ،يتنفس يها يماريب

 از ،يعضالن - ياسکلت مسائل زانو، ورم موجب شکرين يدست
 گردد يم استفراغ و جهيسرگ سردرد، بدن، آب رفتن دست

 يداروها از شانيدردها نيتسک يبرا کارگران از يليخ و
 استفاده جوانا يمار و کراک مانند يخوراک و يقيتزر مخدر

 تن ۷ تا ۶ برداشت ،بر ين کارگر کي کار متوسط کنند. يم
 تن ۱۵ تا ۱۲ روزانه يگاه ليبرز در اما است روز در شکرين

 که شده برآورد است. شده درخواست کارگران از  برداشت
 به ازين ،روز در شکرين تن ۱۰ برش يبرا بر ين کارگر هر

 دنيرس بيآس باعث امر نيا که دارد يزن قمه بار ۱۰۰۰۰
 از يليخ آن يپ در و شود يم ها آن دست و پا از يقسمت به

 مشخص نيهمچن شوند. يم ماريب و العضو ناقص کارگران
 صدمات % ۸۵ حدود شکرين يدست برداشت در که شد

 ,Luisa Mendonca( است بازو و پا و دست به مربوط وارده

 زيشکرخين مناطق هيکل در شکرين کشت يطورکل به .)2006
 پوشش تحت يواحدها در جمله از خوزستان استان

 صورت به خوزستان، ينبجا عيصنا و شكرين توسعه شركت
 انجام ينيماش صورت به  کم اسيمق در يگاه و يدست

 در زين برداشت اتيعمل بيترت نيهم به شود. يم
 در کارون) و تپه (هفت خوزستان شمال يها وصنعت کشت

  شود. يم انجام يدست صورت به يعيوس اسيمق

 و يبدن يها تيوضع نييتع مطالعه، نيا از هدف نيبنابرا
 هيته هنگام در که است يخطرساز يها عامل قيدق ليتحل

 جاديا باعث ،شکرين يدست برداشت و کاشت قلمه،
 در آنها عوارض ديتشد اي يعضالن - ياسکلت اختالالت
 نهيزم نيا در يجامع قيتحق تاکنون شود. يم کارگران

 کم است شده يسع قيتحق نيا در است. نشده انجام
 صنعت و  کشت کارگران يکيارگونوم مسائل به يتوجه

 يکار يها روش ارائه شک يب .شود جبران يحد تا شکرين
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 بهبود يبرا مناسب ابزار از استفاده شنهاديپ اي تر مناسب
 -ياسکلت صدمات کاهش در کارگران به يکار طيشرا

  داشت. خواهد يريگ چشم ريتأث آنان يعضالن
 

  ها روش و مواد
 شکرين مزارع کارگران يرو بر يليتحل-يفيتوص مطالعه نيا
- ۱۳۹۷ يزراع سال در خوزستان استان در نفر) ۳۰۰(

 ۵۰ يرو بر شده انجام يها يبررس با گرفت. انجام ۱۳۹۸
 وزن، قد، نيانگيم ،يدست صورت به شکرين قلمه هيته کارگر
 ۱۷۸ بيترت به مطالعه مورد کارگران سن و يکار سابقه
 دست به سال ۶۵/۳۰ و ۲۵/۱۲ لوگرم،يک ۵/۶۹ متر، يسانت
 ،شکرين کاشت )نفره ۱۰ گروه ۲۰( کارگر ۲۰۰ يبرا آمد.

 مطالعه مورد کارگران سن و يکار سابقه وزن، قد، نيانگيم
 و ۳۲/۷ لوگرم،يک ۳۹/۷۲ متر، يسانت ۸۲/۱۷۰ بيترت به

 ،شکرين برداشت کارگر ۵۰ يبرا و بود سال ۰۲/۲۷
 مطالعه مورد کارگران سن و يکار سابقه وزن، قد، نيانگيم

 و ۷۶/۱۴ لوگرم،يک ۰۵/۸۸ متر، يسانت ۱۱/۱۸۳ بيترت به
  .)۱ (جدول آمد دست به سال ۱۵/۳۹

  
  شکرين کارگران يفرد مشخصات -١ جدول
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  ٦٥/٣٠  ٢٥/١٢  ٥/٦٩  ١٧٨  نفر) ٥٠( قلمه  هيته

  ٠٢/٢٧  ٣٢/٧  ٣٩/٧٢  ٨٢/١٧٠  نفر) ٢٠٠( کاشت

  ١٥/٣٩  ٧٦/١٤  ٠٥/٨٨  ١١/١٨٣  نفر) ٥٠( برداشت

  
 صبح هياول ساعات در بر ين ماهر کارگران کاشت، مرحله در
 ها ين دنيبر به شروع قمه لهيوس به و شده حاضر مزرعه در
 يها بسته در را آماده يها قلمه بر ين کارگران .کنند يم

 يسرن و پوشال لهيوس به شود يم دهينام باندل که ييتا ٥٠
 گريکدي يبررو منظم طور به را آنها  و کرده يبند بسته

 و تراکتور( ها قلمه حمل ليوسا که يطور به ننديچ يم
 .ندينما تردد ها فيرد نيب سهولت به بتوانند )يتن ٧ يليتر
 سه مجموع در نفره ١٠ گروه هر زين کاشت مرحله در

 )ديمف کار ساعت شش( يكار فتيش كي در را هكتار
 سبد يرو كشت، كارگر نفر ١٠ از نفر پنج .كنند يم كشت

 ين فارو كي در کدام هر و شوند يم سوار قلمه از پر

 گر،يد كشت كارگر پنج .)فارو پنج مجموع، در( زندير يم
 ختهير يها قلمه تراكتور سر پشت فارو كي در كدام هر

 ز،ين شکرين برداشت در .كنند يم فيرد را فارو در شده
 تا شوند زده آتش شكرين مزارع ديبا برداشت شروع از شيپ

 .شوند مزارع وارد بتوانند برها ين و برود نيب از آن يها برگ
 با تماس محل از را شکرين ،بر ين کارگران روش نيا در
 کردن، زيتم و يسرزن از پس و قطع قمه، توسط نيزم
 شکل .کنند يم جمع پشته کي يرو را فيرد چند يها ين

 را شکرين مزارع در مشغول کارگران به مربوط ريتصاو ١
  .دهد يم نشان

  

 
  

  
  

  
 در کار انجام حال در کارگران يبدن يها تيوضع - ۱ شکل
 شکرين برداشت و کاشت قلمه، هيته يندهايفرآ در مزرعه

  يدست صورت به
  

 يکيارگونوم خطرساز عوامل RULA روش از استفاده با
 مورد کارگران يبدن تيوضع ميمستق مشاهده لهيوس به
 يها اندام تيوضع ،روش نيا در گرفت. قرار يابيارز

 يازهايامت شود. يم يازگذاريامت و مشاهده بدن گوناگون
 است. ترشيب يعضالن - ياسکلت يفشارها دهنده نشان باالتر
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 شود يم ادغام گريکدي با گوناگون يها اندام  تيوضع ازيامت
 يروين و يا چهيماه تيفعال گرفتن نظر در با سرانجام و

 ،است بيآس بروز خطر يايگو که يينها ازيامت ،شده اعمال
 ديبا يمنطق و ريفراگ يابيارز کي يبرا .شود يم مشخص

 از يعضالن -ياسکلت يها بيآس بروز در مؤثر عوامل تمام
 چرخه در رييتغ امکان و روين اعمال حرکت، تکرار ليقب

  تيوضع از منظور آن، بر افزون شوند. گرفته نظر در کار
 تيوضع بلکه ،ستين بازو و دست مچ تيوضع تنها ، يبدن
 يعضالن -ياسکلت يها اختالل بروز در تواند يم بدن کل

 اي مناسب از يريتصو و باشد داشته ريتأث يفوقان اندام
  دهد. ارائه کار طيشرا بودن نامناسب

 ها اندام تيوضع از مشاهده، از استفاده با RULA روش در
 - ياسکلت دستگاه بر فشار نيترشيب که کار از يبخش در

 اي و مفاصل کاربرد نيترشي(ب شود يم وارد يعضالن
 يبردار نمونه )يعيطب حالت از مفاصل انحراف نيترشيب
 يبرا  يبدن تيوضع نيبدتر منظور نيا يبرا شود. يم

 اي و شوند يم يريگ نمونه و شده انتخاب يابيارز
 رنديگ يم قرار يابيارز مورد يبدن يها تيوضع نيپرتعدادتر

)McAtamney & Corlett, 1993.( ياعضا روش نيا در 
 B گروه و مچ) ساعد، بازو، (شامل A گروه دو به بدن

 يبرا شوند. يم ميتقس پا) و تنه گردن، ياعضا شامل(
 بر بدن ياصل بخش هر ،يکار يبدن يها تيوضع ليتحل

 يابيارز آن، يعيطب تيوضع از ييجابجا زانيم اساس
 انحراف زانيم شيافزا با مطابق که بيترت نيبد گردد، يم

 روش، اگراميد با آن سهيمقا و يعيطب تيوضع از بخش آن

 ابدي يم اختصاص آن به يبدن  تيوضع کد عنوان به يعدد
 يبرا آمده دست به يکدها بيترک از پس ).B و A ازي(امت

 و يخارج يروهاين برآورد و بدن مختلف يها بخش
 D و C ازيامت ،مربوطه يها جدول قيطر از يا چهيماه
 مخاطره شدت گر انيب که يينها کد و آمده دست به

 ،است اصالحات بودن ياضطرار سطح و يبدن تيوضع
 RULA روش در ازهايامت محاسبه نمودار .شود يم نييتع
 بروز خطر از يبرآورد ،يينها ازيامت است. آمده ۲ شکل در

 دست به را يفوقان يها اندام يعضالن -ياسکلت يها اختالل
 .)Azizi et al., 2013 ؛Varmazyar et al., 2009( دهد يم

 سطح ٤ در روش نيا در خطر سطح و يينها ازيامت
 عدد عنوان به ٧ تا ١ نيب يعدد به و شود يم يبند طبقه

 قرار دهنده نشان ٢ و ١ يينها عدد شود. يم ختم يينها
 ٦ و ٥ دو، تيوضع ٤ و ٣ ک،ي تيوضع در بدن گرفتن

 هرچه .است چهار تيوضع ٧ يينها عدد و سه تيوضع
 ها اختالل نيا بروز خطر باشد، يتر بزرگ عدد ،يينها ازيامت

 يبرا يينها ازيامت که است ذکر به الزم بود. خواهد ترشيب
 شود يم نييتع جداگانه طور به چپ و راست سمت

)Choobineh et al., 2008؛ Javidi Gharacheh & 

Khojastehpour, 2016(. تيوضع يابيارز استاندارد روش  
 ErgoIntelligence افزار نرم از استفاده با RULA در يبدن

� UEA افزار نرم نيا از استفاده تيمز شود. يم انجام 
 و وقت در ييجو صرفه ،يکاغذ- قلم يها روش يجا به

 ,Mosavi Fard & Zarei( است کاربر يخطا کاهش

2013.(  
  

  

  
 RULA روش در ازهايامت  محاسبه چارت - ۲ شکل
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  بحث و جينتا
 کارگران يبرا RULA ليتحل روش از حاصل جينتا
   شکرين قلمه هيته
 يها تيفعال از کي هر يکيارگونوم سکير يبررس منظور به

 ياجزا به اتيعمل نيا ابتدا ،قلمه هيته اتيعمل يکار
 کار، اجزا از کي هر يبرا سپس .شد ميتقس تر کوچک
 افزار نرم از استفاده با يبدن تيوضع بودن منيناا درجه

Ergo Intelligence-UEA استاندارد روش و RULA  
 بازو، ساعد، مچ، تيموقع افزار نرم نيا در .شد محاسبه

 راست و چپ به انحراف درجه زانيم و (تنه) کمر و گردن
 ،شده داده نشان ۳ شکل در که يصورت به نييپا و باال و

 ،ها حالت از کي هر انتخاب با که گرفت قرار يبررس مورد
 توسط يينها ازيامت تينها در و شده محاسبه ازاتيامت
  .شد اعالم افزار نرم

  

  
  ErgoIntelligence-UEA/RULA افزار نرم - ۳ شکل

  
 دست به ۰۹/۳ و ۷۸/۳ بيترت به گردن و تنه نمره نيانگيم

 خم و چرخش درجه، ۲۰ از شيب خمش يايگو که آمد
 نيهمچن .است مطالعه مورد تيجمع در نيطرف به شدن
 تعلق )۱۵/۳ (نمره بازو به زين دست هيناح در نمره نيباالتر

  ).۴ (شکل گرفت
 ۶۹/۲۸ که داد نشان يينها ازيامت از آمده دست به جينتا

 نمره درصد ۸۱/۲۳ ،۷ نمره مطالعه مورد کارگران از درصد
 ۵۰/۱۳ و ۴ نمره درصد ۳۲/۱۹ ،۵ نمره درصد ۶۸/۱۴ ،۶

 که يحال در ).۵ (شکل اند نموده کسب را ۳ نمره درصد
)2014( Naseri Moghanloo et al. نيب که يا مطالعه در 

 يکار ستگاهيا در ،دادند انجام قارچ ديتول کارگران
 يکار ستگاهيا در ،۳ نمره درصد ۱۵/۳۶ ينيچ قارچ

 يکار ستگاهيا ،۲ نمره درصد ۷۵ ونيزاسيپاستور

 انتقال يکار ستگاهيا و ۳ نمره درصد ۲۰ يبند بسته
 نيهمچن .نمودند کسب را ۴ نمره درصد ۶۶/۱۶ کمپوست

 & Javidi Gharacheh توسط که گريد يقيتحق در

Khojastehpour (2016) کشور شمال کاران يچا يرو بر 
 روش طبق داد نشان جينتا ،شد انجام برداشت نيح

RULA، ۳۸ گروه نيبدتر در کارگران يبدن تيوضع درصد 
 ند.ينما اجتناب آن از ديبا که داشت قرار

 

 
 بدن از قسمت هر يبرا RULA نمرات نيانگيم - ۴ کلش

  شکرين قلمه هيته کارگران
  

 قلمه هيته کارگران در RULA يينها ازاتيامت عيتوز- ۵ شکل
  شکرين

  
 کارگران يبرا RULA ليتحل روش از حاصل جينتا

   شکرين کاشت
 اعضاء از کي هر يبرا ،RULA ازاتيامت يبررس جينتا

 شده کسب نمرات نيشتريب که دهد يم نشان بدن مختلف
RULA )۵۶/۳، ۲۲/۳ تنه، به مربوط بيترت به )۱۳/۳ و 

 و پا مچ، يبرا آمده دست به نمرات .است بازوها و گردن
 ).۶ (شکل هستند ۲۰/۱ و ۷۸/۱ ،۰۱/۲ بيترت به زين ساعد

 چيه که داد نشان RULA يينها ازاتيامت يبررس جينتا
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 مسئله نيا که ننمود کسب ۱ نمره کارگران از کي
 وجود يقبول قابل  يبدن  تيوضع که است آن دهنده نشان
 درصد ۵۶/۲۰ ،۵ نمره کارگران از درصد ۰۹/۲۲ ندارد.
 ۴۷/۱۵ ،۴ نمره ۸۴/۱۶ ،۳ نمره درصد ۴۱/۲۰ ،۷ نمره

 نمودند کسب را ۲ نمره درصد ۶۳/۴ و ۶ نمره درصد
  ).۷ (شکل

  به ،Azizi et al. )2013( توسط شده انجام مطالعه در
 کي تيفيک کنترل واحد يکيارگونوم يابيارز منظور
 ۴۰ كه داد نشان  حاصله جينتا شه،يش يديتول شرکت
 يدارا درصد ۴۰ ،۶ يينها ازيامت يدارا نيشاغل درصد

 .هستند ۵ يينها ازيامت يدارا درصد ۲۰ و ۷ يينها ازيامت
 ياصالح اقدام سطح يدارا يها ستگاهيا درصد ۶۰ نيبنابرا

 در يکيارگونوم مداخله و تر فزونا مطالعه يمعن به( ۳
 ۴ ياصالح اقدام سطح يدارا درصد ۴۰ و ک)ينزد يا ندهيآ
 )يفور يكيارگونوم مداخله و تر فزونا مطالعه يمعن به(

 يدارا يكار يها ستگاهيا درصد ۲۰ ،مداخله از پس بودند.
 ۲ ياصالح اقدام يدارا درصد ۸۰ و ۳ ياصالح اقدام سطح
  بودند.

  

 بدن از قسمت هر يبرا RULA نمرات نيانگيم - ۶ شکل
  شکرين کاشت کارگران

  

 کاشت کارگران در RULA يينها ازاتيامت عيتوز - ۷شکل
  شکرين

 کارگران يبرا RULA ليتحل روش از حاصل جينتا
   شکرين برداشت

 نيانگيم شد مشخص مطالعه نيا از آمده بدست يبررس در
 و ۴۵/۵ ،۶۳/۲ بيترت به پا و تنه گردن، يبرا RULA ازيامت
 ،۲۹/۴ برابر بيترت به زين مچ و ساعد بازو، يبرا و ۹۷/۱
 توسط شده انجام مطالعه در ).۸ (شکل است ۴۰/۳ و ۱۲/۲

(2017) Javadi & mirpanahi، تراکتور يسازگار يابيارز 
MF399 که داد نشان زين يکيارگونوم يها جنبه از 

 يروين نامطلوب، تيوضع يكيارگونوم مشكل نيتر عمده
 گردن چشيپ و خمش و کمر بر وارد يروين زانو، بر وارد
 نيهمچن است. ازمندين ياصالح اقدامات انجام به که است
 را ۷ نمره شکرين يدست برداشت کارگران درصد ۵۲/۳۴

 خطرناک يبدن يها تيوضع کننده انيب که نمودند کسب
 نمره کارگران درصد ۰۹/۳۶ .شود  اصالح فوراً ديبا و است

 و دارند ازين يفور ياصالح اقدام به که اند نموده کسب را ۶
 که آوردند دست به را ۵ نمره زين کارگران درصد ۳۹/۲۹

 ).۹ (شکل هستند وقت اسرع در ياصالح اقدامات ازمندين
 ديبا کار طيشرا اصالح يبرا يا مداخله برنامه هر نيبنابرا

 شده ذکر ينواح از نامناسب يبدن  تيوضع حذف يرو بر
 شود. متمرکز

 

 
 بدن از قسمت هر يبرا RULA نمرات نيانگيم -۸ شکل

 شکرين برداشت کارگران

 

  
 برداشت کارگران در RULA يينها ازاتيامت عيتوز - ۹ شکل

  شکرين
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  يريگ جهينت
 کارگران تياکثر يبدن تيوضع فوق، يها افتهي اساس بر

 سطح در يکيارگونوم ياستانداردها اساس بر شکرين مزارع
 يآن صورت به ها آن بدن تيوضع اصالح و بوده باال خطر
 اختالالت جاديا سکير صورت نيا ريغ در است. يضرور
 نمونه عنوان به .بود خواهد باال ها آن در يعضالن -ياسکلت

 اقدام سطح در درصد ۴۸/۶۵ ،برداشت کارگران در
 قرار ۴ ياصالح اقدام سطح در درصد ۵۲/۳۴ و ۳ ياصالح
 اتيعمل يکيارگونوم مخاطرات دهنده نشان نيا و دارند
 در اول گام شک يب .است شکرين زهيمکان ريغ و يدست

 يدروگرها و مناسب يفناور از استفاده ط،يشرا بهبود
 ،امر نيا کامل تحقق تا .است برداشت امر در شکرين

 کار انجام نيح بدن حيصح يکيزيف تيوضع حفظ آموزش
 تاًينها اقدامات نيا رسد. يم نظر به يضرور کارگران به
 يريشگيپ يعضالن - ياسکلت اختالالت سکير از تواند يم

 يشنهاديپ ياصالح اقدامات گريد از يبرخ نيهمچن کند.
 مورد کار ابزار ساخت و يطراح يساز استاندارد از: عبارتند
 کننده استفاده جامعه يآنتروپومتر مطالعه با استفاده

 يبرقرار دست)، خوش و زيت يها قمه خصوص ه(ب
 يا دوره ناتيمعا انجام و مناسب استراحت - کار يها چرخه

  .يعضالن - ياسکلت اختالالت زودهنگام صيتشخ يبرا
  

   يگزار سپاس
 محل از ۱۳۱۰ شماره يپژوهش طرح از مستخرج مقاله نيا

 چمران ديشه دانشگاه يپژوهش واحد پژوهانه اعتبارات
 دانشگاه يپژوهش معاونت از سندهينو نيبنابرا .است اهواز

 پژوهش نيا يها نهيهز نيمتأ بابت اهواز چمران ديشه
  .دينما يم يسپاسگزار
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