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 چکیده 

کداه   یمناسد  بدرا یقرار دارندد، اراهده راهبدرد ینسبتا نامساعد کار طیدر شرا یکشاورز یهانیکه کاربران ماش نیبا توجه به ا

 یبدر رو پیدامکان استفاده از ت یمطالعه با هدف بررس نی. اباشدیم تیحاهز اهم یکشاورز یهانیوارده به کاربران ماش یها یآس

 تیدنفدر انجدام شدد و فعال 22 یرو هدا ی. آزمادیدانجام گرد MF285کمر( کاربران تراکتور  هیناح رعضله کوادراتوس لومباروم )د

 پیدو بدا ت پیدبدون ت یهاکالچ و گاز در حالت یهاو پس از فشردن پدال نیها قبل، در حوم آنعضله کوادراتوس لومبار یکیالکتر

کالچ و گداز نسدبت  یهافشردن پدال هیثان 06بعد از  یکیالکتر تیلفعا RMSها نشان داد که نسبت داده لیو تحل هیثبت شد. تجز

فشدردن  نیدر حد پیدنسبت پدس از نبد  ت نیمحاسبه شد. ا 22/3و  60/1  یبه قبل از آن در عضله کودارتوس لومباروم به ترت

عضله کوادراتوس  یکیالکتر تیباعث کاه  فعال پینب  ت یبه دست آمد. به طور کل 42/1و  64/1  یکالچ و گاز به ترت یهاپدال

فشدردن پددال  نیدر ح پیو با ت پیبدون ت یهاعضالت در حالت یکیالکتر تیتفاوت فعال یفشردن پدال شد، ول نیلومباروم در ح

 محاسبه شد. داریفشردن پدال گاز در سطح پنج درصد معن نیتفاوت در ح نینبود، ا داریکالچ در سطح پنج درصد معن
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 مقدمه 
 تیوضع (ILO, 2012) فراوان قرار داده است یها یبا خطرات و آسمشاغل  یبندرا در دسته یکشاورز (ILO) کار یسازمان جهان

 (O’Neill 2000) شدودیمحسوب م یچال  جد کیدر حال توسعه  یکشاورزان باالخص در کشورها یو بهداشت کار یسالمت

 Ojha and Kwatra, 2012; Nikkhah) شوندیم یادیز یهایماریو ب ها یسب  بروز آس یکشاورز یو دست یسنت یندهایفرآ

et al., 2014)  مددنرر قدرار گرفتده اسدت یکشداورز ونیزاسدیدر مکان ها یآسد نیکه کاه  ا (Almassi et al., 2008)  در

 یبدرا ییهادسدتگاه جیو تدرو عرا دارندد، اختدرا یدرآمد نییاز طبقات پا یکیدر حال توسعه، کشاورزان  یکه در کشورها یتیوضع

. لداا در رسددیبه نرر مد یمنطقریدارد، غ یکشاوران در پ یبرا یادیز یآن بار اقتباد دی، که خرکاربران کیارگونوم تیبهبود وضع

 ودبهبد یبه مقدار انددک یقشر پر تالش جامعه را حت نیا یزندگ تیفیکه ک نیینسبتا پا نهیبا هز یو نکات لیوسا یحال حاضر معرف

 (O’Neill, 2000) باشدیم تیبخشد، حاهز اهم

از جملده  زیدافراد سالم ن یبرا پی. از آن زمان تاکنون انواع تگرفتیمورد استفاده قرار م مارانیتوسط ب 1892از سال  در ابتدا پیت

 یزمدان پاسدر رفلکسد یکشدکک رو ند یپیت ریمطالعده تداث کیدر  (Park et al., 2013) ردیگیورزشکاران مورد استفاده قرار م

 یهاافتدهی جیقرار گرفدت. نتدا یمورد بررس یران-یمبتال به سندروم درد مفبل کشک مارانیب خارجی درپهن  داخلی وعضالت پهن 

کشدکک منجدر  ن یپیتفاوت دارد و ت ماریدر افراد سالم و ب یو خارج یپهن داخل یهاعضله یها مشخص نمود که پاسر رفلکسآن

 (Froogh et al., 2003)د ش مارانیدر ب یعضله پهن داخل تیزمان فعال رییبه تغ

 نیآنان در حد یسالمت تیسب  بهبود وضع یعضالت کارگران کشاورز  ن یپیباور بودند که ت نیمقاله بر ا سندگانیراستا نو نیا در

مدورد اسدتفاده قدرار گرتده و  هداتیاز فعال یعیوس یعضالت در گستره ن یپیچنان که ت. آنشودیم یکشاورز نیسنگ یهاتیفعال

 نیبا توجه به ا (Froogh et al., 2003; Paoloni et al., 2011; Shojaedin et al., 2013).  بر جا گااشته است یمطلوب جینتا

 داشدتند رانیدمتدداول در ا یاز تراکتورهدا یبرخ کیارگونوم تیوضع یبر رو یقاتیمقاله تحق سندگانیگروه نو یاز اعضا یکه برخ

(Fallahi et al., 2013)  یندامطلوب سدالمت و بهداشدت کدار طیاز مطالعات بدر شدرا یاریموضوع که بس نیو با در نرر گرفتن ا 

 یمطالعده بده بررسد نیدا ،(Muzammil et al., 2004; Fallahi et al., 2013)ت  شده اسد دیتاک یکشاورز یکاربران تراکتورها

  .پرداخت یکشاورز یکاربران تراکتورها یبر رو پیامکان استفاده از ت

 Bureau of Labor)  مرتبط با کار اسدت یعضالن یعضو در اختالالت اسکلت نیرتریکمر درگ ،کایگزارش اداره آمار کار آمر طبق

Statistics, 2011; Bureau of Labor Statistics, 2012)  یهداتیفعال نیبددن در حد ینواح نیتر یاز پرآس یکیکمر  هیناح 

 زیدو همکاران ن یفالح (Ojha and Kwatra, 2012; Nikkhah et al., 2014). استشناخته شده  زین یکشاورز یو دست یسنت

درد را متحمدل  نیتدر یب ران،یدمتدداول ا یتراکتورهدا یریدگکالچ نیدر حد لومباروم کاربراناظهار داشتند که عضله کوادراتوس 

 .لومباروم کاربران انجام شد دراتوسعضله کوا یبر رو ن یپیمطالعه ت نیلاا در ا (Fallahi et al., 2013) شوندیم

 باشددیمد یکدار طیوارده در مح یکیزیف یمواجهه بدن با بارها یبررس یابزارها نیاز معتبرتر یکیعضالت   یوگرافیالکتروم روش

(Kumar and Mital, 1996)  مختلف بهره گرفته شده است.  یکار طیدر شرا یابهداشت حرفه تیوضع یبررس یروش برا نیز اا

قدرار  یرا مدورد بررسد وریدط یبندبه کارگران در کشتار و بسته  یآس لیبا پتانس تیفعال عوسه ن Bao et al (2001)  نمونه یبرا

ها اظهار داشتند که عدم توجه داشت و آن یرا در پ  وسیعضله تراپز یکیالکتر تیفعال نیتر یب یبندو بسته دنیبر تیدادند. فعال

روش در مطالعات  نیاز ا است.کار شده  نیعضله در ح نیا ادیز یکیرالکت تیمنجر به فعال یکار یهاستگاهیا کیارگونوم تیبه وضع

کن پوست یرو  Koleini-Mamaghani et al. (2012) ،یاره برق یبر رو Bohlemann et al. (1994)  یمانند بررس زین یگرید

 .اشاره نمود بافانیقال یرو  Mahdavi et al. (2013) ،یخانگ

جامعه  ریپا یقشر آس نیا یبرا یدرمان یهابه روش یابیدست یاز کار در کارگران کشاورز یناش یها یآس یباال وعیتوجه به ش با

انجدام  ندهیزم نیدر ا یتاکنون مطالعات ارزشمند شود،یکار مشخص م نهیشیطور که با مرور پهمواره مورد توجه بوده است. همان

هددف از  نینپرداخته است بندابرا یعضالت کارگران کشاورز یبر رو پیتاثر استفاده از  یبه بررس یاهتاکنون مطالع یشده است، ول

بدا اسدتفاده از روش  MF285 یکدالچ و گداز تراکتورهدا یهازمیاستفاده از مکان نیدر ح پیاستفاده از ت ییکارا یابیمطالعه ارز نیا

کدارگران  یبود سدالمت و بهداشدت کداربه تیعضالت قابل ن یپیت ایآ" هپرس  ک نیو پاسر به ا باشدیم یسطح یوگرافیالکتروم

 پژوه  است. نیاز اهداف ا گرید یکی "را دارد یبخ  کشاورز
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 مواد وروش ها
با سهم  MF285 (1تراکتور وجود داشت:  نیانتخاب ا یعمده برا لیانتخاب شد. دو دل  یآزما نیانجام ا یبرا MF285 تراکتور
 (Agriculture Jihad Mechanization Development Center, 2012)(  2د شو یمحسوب م رانیتراکتور ا نیپرکاربردتر 06

قرار  کینامناس  ارگونوم طیکار در شرا نیتراکتور در ح نیصورت گرفته نشان داده شده است که کاربران ا یدر مطالعات قبل
 Iran Tractor) آن انجام شد یتراکتور مطابق دفترچه راهنما نیمربوط به ا ماتیتنر (Fallahi et al., 2013) اندگرفته

Manufacturing Company, 2012)  یاحتمال یاز خطا یریجلوگ یاست برا یاتراکتور دو مرحله نیکه کالچ ا نیبا توجه به ا 
مازاد  یرویپدال از اعمال ن ریز یاست، با قرار دادن مانع فلز (PTO) یدهاز اعمال مرحله دوم کالچ که مربوط به محور توان یناش
 .شد یریجلوگ یریگرفتن به مرحله دوم کالچ و
 ,Jaworowska and Bazylak) انتخاب شدند یعیطب یهاBMIز نفر انجام شد. افراد مورد مطالعه ا 22 یمربوطه رو یها یآزما

دستگاه  لهیعضالت بوس یکیالکتر تیکالچ و گاز نداشتند. فعال یهانسبت به فشردن پدال یتیحساس گونهچیافراد ه نیا  (2009
 Dasylab10 مشاهده و ثبت اطالعات از نرم افزار یبود. برا سیو ساخت کشور سوه الهکان 10دستگاه  نیثبت شد. ا ژنیوویب

  .استفاده شد
 یمحل الکترودگاار (Seniam, 2014) شناخته شد میافزار سنعضله کوادراتوس لومباروم کاربران توسط نرم یالکترودگاار محل

کاه   ینقاط مشخص شده برا یباشد. موها کسانی ن یپیشد تا محل الکترودها قبل و بعد از ت یگاارتعالم کیتوسط ماژ
دستگاه  یکانال رو کینقاط مشخص شده نب  شد و  یشد. الکترودها بر رو یضدعفونشد و با پنبه الکل  دهیتراش یمقاومت پوست

حالت از  نیمربوطه به دستگاه متبل شد. در ا یهاکانال لهیا بوسشد. الکتروده فیعضله کوادراتوس لومباروم تعر یبرا ژنیوویب
  .ندیتراکتور بنش یصندل یکاربر خواسته شد رو

عضله  یکیالکتر تیتراکتور فعال یصندل یرو یعیکه کاربران به صورت طب یتی( در وضع1ها در دو حالت صورت گرفت.   یآزما
 نیحفظ ا هیثان 06پس از کاربر خواسته شد پدال را تا انتها فشرده و پس از ثبت شد. س هیثان 36کوادراتوس لومباروم به مدت 

( 2عضالت ثبت شدند.  یکیالکتر تیفعال زیحالت ن نیاستراحت کند. در ا هیثان 06برداشته و  لاز پدا یخود را به آرام یپا ت،یوضع
استراحت  هیثان 06 ه،یثان 126 نیو پس از ا دیا نماپدال را فشرده و ره هیثان 126از کاربر خواسته شد به صورت منقطع به مدت 

 MF285 پدال گاز تراکتور کهنیلومباروم ثبت شد. با توجه به ا توسعضله کوادرا یکیالکتر تیاستراحت فعال هیثان 06و در  دینما

 یهافشردن پدال نیدر ح یکیالکتر تیدر سمت راست و پدال کالچ تراکتور در سمت چپ کاربر قرار دارد، لاا در هنگام ثبت فعال
 (1گرفت )شکل  قرار یکوادراتوس لومباروم سمت راست و چپ راننده مورد بررس یهاعضله  یگاز و کالچ به ترت

 Paoloni et al., 2011; Shojaedin) انتخاب شد 1عضالت، پروتکل مطابق شکل  یبر رو پیمختلف نب  ت یهاپروتکل نیب از

et al., 2013).  مطابق حالت قبل انجام شد.  ها ینب  شدند و آزما زیعضالت کاربران متبل و الکترودها ن یوبر ر هاپیت
و  ولتاژیلیها ببورت مکه داده نیقابل مشاهده بود. با توجه به ا Excel 2666 لهیبود که به وس ASC لیفا کینرم افزار  یخروج
 سهیمقا زیگرفته شد. در انتها ن RMS (1) مطابق رابطه یرافوگیالکتروم یهابودند، از داده یمثبت و منف یریمقاد یدارا
  .انجام گرفت JMP8 یجفت شده توسط نرم افزار آمار یهانیانگیم
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 ب                            الف                                                                                            

ب( فشردن  کالچالف( فشردن پدال  نیعضله در ح ن یپیعضله کوادراتوس لومباروم در حالت ت یکیالکتر تی. ثبت فعال1 شکل
 گازپدال 

 

(1)  

 

 عضله است. یکیالکتر تی: فعالxi: تعداد افراد نمونه و nدوم،   شهیر نیانگی: مXrmsرابطه  نیا در

 

 نتایج و بحث

عضله در جدول  ن یپیو ت پیبدون ت یهادر حالت یریگکالچ نیعضله کوادراتوس لومباروم در ح یکیالکتر تیفعال RMS نسبت
 یهافشردن پدال کالچ در حالت هیثان 06عضله کوادراتوس لومباروم پس از  یکیالکتر تیفعال RMS اراهه شده است. نسبت 1

 نیعضله در ح نیا یکیالکتر تیباعث کاه  فعال پیدست آمد. استفاده از تبه 64/1و  60/1  یبه ترت پیو با ت پیبدون ت
عضله کوادراتوس لومباروم کاربران در سطح  یکیالکتر تیکه تفاوت فعال یکاه  محسوس نبود، به نحو نیشد. اما ا یریگکالچ

نسبت در  نیبود. ا 61/1 یریگپس از کالچ راحتاست هیثان 06بعد از  یعضله مورد بررس یکیالکتر تینبود. فعال داریپنج درصد معن
عضله در مدت زمان  نیا شودیعضله کوادراتوس لومباروم سب  م ن یپیت گر،یبود. به عبارت د 66/1 پیهنگام استفاده از ت

در  کاربران نیضالت در بع یکاوریتفاوت در حالت ر نیا یبازگردد، ول یکاوریپس از رها نمودن پدال کالچ به حالت ر یترکوتاه
  .نبود داریو بدون کاربرد آن در سطح پنج درصد معن پیاستفاده از ت نیح

 یبر رو پیبود. پس از نب  ت 22/3فشردن پدال گاز  هیثان 06عضله کوادراتوس لومباروم پس از  یکیلکتر تیفعال RMS نسبت
عضله کوادراتوس  ن یپیت رسدیبه دست آمد و به نرر م 42/1حرکت  نیانجام ا نیعضله در ح نیا یکیعضله، فعالت الکتر نیا

 یکیالکتر تیتفاوت فعال زین یکه از لحاظ آمار یبه نحو شودیعضله م نیا یکیکترال تیدر فعال یلومباروم سب  کاه  محسوس
  .محاسبه شد داریو بدون استفاده از آن در سطح پنج درصد معن پیعضله در دو حالت استفاده از ت نیا

RMS  و در هنگام استفاده از ان به  پیاستراحت بدون استفاده از ت هیثان 06عضله کوادراتوس لومباروم بعد از  یکیالکتر تیفعال
عضله کوادراتوس لومباروم در  یکاورری به منجر (≥62/6p) یداریبه طور معن پیمحاسبه شد. استفاده از ت 69/1و  42/1  یترت

  .Castro-Sanchez et alو Paoloni et al. (2011) و Hwang-Bo et al (2011)(. 1دول شد )ج یترمدت زمان کوتاه

 .شودیباعث کاه  درد کمر م پیمعتقدند که نب  ت Shojaedin et al (2013) و  (2012)
 
 
 
 

 عضله کوادراتوس لومباروم یکیالکتر تیفعال RMS . نسبت1 جدول
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 ابزار کنترلی  بدون تیپ با تیپ tآماره 

 ثانیه 06 60/1 64/1 92/6
 کالچ

 ثانیه استراحت 06 61/1 66/1 32/6
 ثانیه 06 22/3 42/1 64/2*

 گاز
 ثانیه استراحت 06 42/1 69/1 04/2*

 در سطح پنج درصد داریمعن *
 

 RMS نمودن )منقطع(  فشردن و رها قهیاستراحت پس از دو دق هیثان 06عضله کوادراتوس لومباروم کاربران در  یکیالکتر تیفعال
عضله کوادراتوس لومباروم کاربران در  یکیالکتر تیفعال RMS .اراهه شده است 2در جدول  MF285 کالچ و گاز تراکتور یهاپدال
 نیعضله، ا یبر رو پیمحاسبه شد. پس از نب  ت 62/6و  66/6  یکالچ و گاز به ترت یهاپدالاستراحت پس از فشردن  هیثان 06
 زیها ن  یاز آزما یسر نیا جینتا گریبود. به عبارت د 61/6و  63/6  یبه ترت MF285 کالچ و گاز تراکتور یهازمیمکان یبرا زانیم
کالچ و  یعضله پس از فشردن پدال ها نیا یکاوریسب  ر لومبارومعضله کوادراتوس  یبر رو پیموضوع است که نب  ت نیا انگریب

 .شودیم یترگاز تراکتور در مدت زمان کوتاه
 

 منقطع یریکالچ گ قهیاستراحت پس از دو دق نیعضله کوادراتوس لومباروم در ح یکیالکتر تیفعال RMS ..2 جدول

 ابزار کنترلی بدون تیپ با تیپ

63/6  66/6  کالچ 

61/6  62/6  گاز 

 

 یریگجهینت
پرداخت. اعم  رانیتراکتور ا نیپرکاربردتر کالچ و گاز یهازمیاستفاده از مکان نیدر ح پیامکان استفاده از ت یمطالعه به بررس نیا
 .است ریپژوه  به شرح ز نیا جینتا

کالچ نسبت به قبل از آن در عضله کودارتوس لومباروم در  فشردن پدال هیثان 06بعد از  یکیالکتر تیفعال RMS نسبت •
 نیا یکیالکتر تیفعال منجر به کاه  پیمحاسبه شد. نب  ت 64/1و  60/1  یبه ترت پیو بدون ت پیبا ت یهاحالت

 نبود. داریدر سطح پنج درصد معن یکیترالک تیکاه  فعال نیا یشد ول یریگکالچ نیعضله در ح
گاز نسبت به قبل از آن در عضله کودارتوس لومباروم در  فشردن پدال هیثان 06بعد از  یکیالکتر تیفعال RMS نسبت •

 نیا یکیالکتر تیباعث کاه  فعال پیمحاسبه شد. نب  ت 42/1و  22/3  یبه ترت پیو بدون ت پیبا ت یهاحالت
  شد.محاسبه  داریدر سطح پنج درصد معن یکیرالکت تیکاه  فعال نیفشردن پدال گاز شد و ا نیعضله در ح

و  یکشاورز نیو سنگ یسنت یهاتیفعال نیدر ح پیبا هدف استفاده از ت یتر یمطالعات ب شودیم شنهادیدر انتها پ •
 پایرد.صورت  یکشاورز یهانیکار با انواع ماش نیر حد نیهمچن

 

 یو قدردان تشکر
 یزانیعز یتمام نیو همچنمهدی مهجور مهندس حسین فالحی،  یرا از آقا یمرات  قدردان دانند،یمقاله بر خود الزم م سندگانینو

 اند، به عمل آورند.رسانده یاریپژوه   نیکه ما را در انجام ا
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