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دهیچک
مسـئله توجه به این لزوم لذا .دهدیرا به خود اختصاص میقابل توجهيهانهیاز کار همواره هزیناشيهايماریحوادث و ب

اي از نیروي کار فعـال در جهـان اهمیـت دو چنـدانی     ، اهمیت این موضوع در بخش کشاورزي با سهم عمدهشودحساس میا
. هاي ارزیابی وضعیت ارگونومی کاربرد ماشین و ابزارهاي کشاورزي مـورد بررسـی قـرار گرفـت    در این مطالعه روش. یابدمی

ن ارزیابی وضعیت بدنی کاربران با وجود نتایج محدود، روشی کارا براي اي و همچنینتایج حاکی از آن بود که روش پرسشنامه
)EMG(الکترومیـوگرافی ارزیـابی در انتهـا نیـز روش  . دنباشکشاورزي نمیها و ابزارهاي ماشینکارزیابی وضعیت ارگونومی

.دهاي کشاورزي معرفی شماشینبهسازي طراحی ارگونومیک عضالت کاربران روشی مناسب به منظور 

EMGکاربر، عضله، ، ارگونومی، :کلیديکلمات

مقدمه
نیدر ا. دهدیرا به خود اختصاص میقابل توجهيهانهیاز کار همواره هزیناشيهايماریدر مشاغل مختلف حوادث و ب

از چهار شیاعالم شد که ب2000توسط کمسیون اروپایی در سال یبررسکیدر . صورت گرفته استزینیمطالعاتنهیزم
از یکیبه عنوان يکشاورزییاز سو.[19]رود ها، هدر میدرصد تولید ناخالص ملی در جهان به لحاظ این حوادث و بیماري

لذا .[20,18,16]نفر است  اردیلیم3/1بخش بالغ بر نیفعال حاضر در ايرویو نرودیها به شمار متیفعالنیترهپرحادث
یکی از مسائل .استخورداربرياژهیوتیبخش از اهمنیافراد حاضر در ايو بهداشت کارسالمتتیلزوم توجه به وضع

براي کمک به بهسازي طراحی لذا . ها و ادوات کشاورزي استقابل توجه در این زمینه توجه به طراحی ارگونومیک ماشین
هاي ارزیابی هدف از این مطالعه، بررسی روشارگونومیک ماشین هاي کشاورزي نیاز به استفاده از روشی کارا وجود دارد که

.هاي کشاورزي و معرفی روشی کارا براي بهبود طراحی ارگونومیک ماشین هاي کشاورزي استوضعیت ارگونومی ماشین
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يدر کشاورزیارگونوم
نیاز ایناشیعضالن-یاختالالت اسکلت. همراه استیو خطراتهابیبا آسيکشاورزیو دستیسنتيهاتیفعالهمواره

يدر مطالعه بر رومونهنيبرا.[10,11]کمر گزارش شده استهیمختلف بدن و به طور عمده در ناحیدر نواحهاتیفعال
نمودند و یابیارزفیضعاریخود را در حد بسیسالمتتیدرصد از کشاورزان وضع20النیبرنج در استان گنیمه مکانیزه دیتول

کشت و کار برنج يهاتیبه سبب فعالعیشایعضالنیو انواع اختالالت اسکلتادینسبتاً زيهانهیهزاعالم شد که با توجه به 
،يدر اوج فصل کاررمجازیمسکن مجاز و غيآوردن افراد به انواع داروهاياز روین اثرات سوء ناشیمنطقه و همچننیدر ا

یکی.[11]وجود دارد النیکشت برنج در استان گاتیعملونیزاسیمکانندیفرآعیالزم جهت تسريهايگذارهیبه سرماازین
به نحوي که طبق مطالعات صورت گرفته .[1]شده است انیکار بیکاهش سختزینيکشاورزونیزاسیمکانيهااز رسالت

الزم در ساخت و ياصول و استانداردهاتیمختلف و رعاهايفعالیتبدن در انجام تیمتناسب با وضعلیابزار و وسایطراح
یسختو موجب کاهش ردیکشاورزان قرار گرشیمورد پذیقابل توجهزانیبه متواندمیدیآموزش نحوه استفاده از ابزار جد

تیعدم رعالیبه دلياستفاده در بخش کشاورزمورد يها و ابزارهانیاز ماشیاست که برخیدر حالنیا.[14]شودکار 
این .[15]شوندیمییهايماریها و ببیمورد نظر موجب بروز آستیبا فعاللهیو عدم تطابق وسیطراحکیاصول ارگونوم

این در يکشاورزاز معضالت یکزیرا ی.رودتري به شمار میموضوع در مورد کشورهاي در حال توسعه صنعتی چالش جدي
از . کاربر تطابق ندارندازیو ابزار با ننیماشیکه طراح، به نحوي استيکشاورزيهانیو مونتاژ ماشدیدر تولقبیل کشورها

را هم با مشکل ربرانو کايمشترازیبه نییپاسخگوي، کشاورزيهانیماشدیتولیرقابتيبودن و عدم فضايانحصارسویی
.[8]طلبدیمشکالت منیشناخت ايها را براستیو ارگونوميکشاورزيهانیماشنیمتخصصيهمکارکه سازد،یمواجه م

پرسشنامهروش
يابه روش پرسشنامهيکشاورزيو ابزارهاهانیکاربرد ماشنیکاربران در حیارگونومتیوضعيبر رويادیزمطالعات

یارگونومتیوضعيرويامطالعه،يکشاورزيهاتیکارگران در فعالیرگونوماتیدر مورد وضع. صورت گرفته است
نتایج مطالعه مشخص نمود که زنان به طور معناداري نسبت به مردان در معرض کهشمال کشور صورت گرفتکارانيچا

قرار یکیارگونومیابیدر برداشت گندم مورد ارزییدر کشور هند، زنان روستایقیدر  تحقنیهمچن.[2]آسیب دیدگی بودند
شیبرداشت افزااتیعملنیافراد مورد مطالعه در حیمصرفيپژوهش نشان داد که ضربان قلب و انرژنیاجیگرفتند و نتا

.[17]شکایت داشتندکمر و زانو رنج دیو اکثر افراد از درد شدابدییم
یتحتانهیدر ناحبیبه ترتیعضالنیاختالالت اسکلتنیترعیشاشابوریتراکتور در شهرستان نيهادهراننيرویبررسدر

يهااغلب رانندهیعضالنیپشت، زانو، مچ پا، آرنج، ران و شانه گزارش شد و اعالم شد که خطر ابتال به اختالالت اسکلت
.[5]کندیمدیتراکتور را تهد

تیبدن و وضعیقرار گرفتن در معرض لرزش کللیبه دليکشاورزيکمردرد رانندگان تراکتورهايهايماریبيامطالعهدر
را انجام تیفعالنیکه ايگریاز گروه دترشیرانندگان بنیکمردرد در بوعیشزانیم. قرار گرفتیپر فشار مورد بررس

.[12]گزارش شددادندینم
دهد، یمورد مطالعه را در منطقه ميها و ابزارهانیاستفاده از ماشیارگونومتیاز وضعيروش بازخوردنیحال که انیعدر
از اوقات يادر پاره. متفاوت خواهد بودزیها نیمختلف، خروجيروش بسته به استفاده پژوهشگر از پرسشنامه هانیدر ایول
.باشدینمقابل حصول یمستدليریگجهینت
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یبدنتیوضعیابیارزيروش ها
. صورت گرفته استيکشاورزيها و ابزارهانیماشیارگونومتیوضعيمطالعه بر رونیروش در چندنیاریچند سال اخدر
تیرتبه وضعنینشان داد که باالترRULAوOWASتراکتور با دو روشيهارانندهیبدنتیوضعيمطالعه بر روجینتا
.[3]ادوات است میبه سمت عقب و تنظیرانندگتیاسب در وضعنامنیبدن

یشنهاداتیو در انتها پدهدیقرار ملیو تحلهیو ابزار مورد تجزنیکاربر را در استفاده از ماشیبدنتیروش وضعنیاگرچه
تر شیاست که در بیدر حالنیا. دهدیمشنهادینظر پمورد لهیانجام کار با وسنیدر حیبدنحیصحتیدر رابطه با نحوه وضع

فیزیوتراپی دانشگاه رشته انینمونه طبق مطالعات صورت گرفته دانشجويبرا. ندینمایمیتوجهیمورد بنیاوقات افراد به ا
مورد را نیا،یصندليبدن بر رويریقرار گحیاز نحوه صحیخود با وجود آگاهیامتحان درسنیدر حزینکپنهاگ دانمارك

.[9]دارندکیارگونومرینامناسب و غیبدنيریقرارگتیننموده و وضعتیرعا

EMG(1(یوگرافیالکترومروش

از دستگاه MF399وMF285يکالچ تراکتورهایارگونومتیوضعيبر رويادر مطالعه) 1392(و همکاران یفالح
MF285تراکتوريراننده هايریگو پس از کالچنیدر حیالم نمودند که در تمام فواصل زمانالگومتر استفاده نمودند و اع

در این روش با .شوندیمتحمل موسیو تراپزلومباروم وادراتوس، کموسینیعضالت گاستروکيبر رويترشیبيفشارها
ام نمی گیرد و شرایط زمانی مختلف بر نتایج توجه به این که در اندازه گیري ها بر روي عضالت مذکور در یک زمان انج

عضالتیوگرافیاستفاده از روش الکترومبااین در حالی است که . امکان بروز خطا در نتایج افزایش می یابد. تاثیرگذار است
به . قرار دادیابیخاص مورد ارزیتیانجام فعالنیدر حبه طور همزمانعضله مدنظر رانیچندیکیالکترتیتوان فعالیم

خاص تیفعالکیانجام نیفرد مورد مطالعه در ح،عضالت مشخصيبر روییسنسورهايریقرارگقیکه که از طرينحو
است که در مطالعات پژوهشی 3و سطحی2دستگاه الکترویوگرافی عضالت عمدتا به شکل سوزنی.ردیگیقرار میمورد بررس

.نوع سطحی آن استفاده می شودبه دالیل مسائل اخالقی به طور معمول از
این روش در سالیان .شودیخاص استفاده میتیانجام فعالنیعضالت در حیکیالکترتیفعالیابیروش به منظور ارزنیااز

عطارزاده حسینی و همکاران براي نمونه . در علوم پزشکی و تربیت بدنی مورد استفاده قرار گرفته استالعاتیاخیر در مط
در )گروه عضالت چهار سر ران(ثیر خستگی را بر فعالیت الکتریکی عضالت پهن داخلی مایل و پهن خارجیتا) 1382(

هاي نسبت فعالیت الکتریکی عضالت پهن داخلی نتایج مقایسه میانگین.زنجیره حرکتی بسته زانو مورد بررسی قرار دادند
مشخص شد که خستگی اثري بر تغییر الگوي فعالیت وتمایل و پهن خارجی پیش و پس از خستگی اختالف معناداري نداش

در تحقیقی تفاوت تاثیر تمرینات با وزنه و تمرینات پال یومتریک بر روي عضالت رکتوس . عضله چهار سر رانی ندارد
عضالت مذکور قبل و EMGتغییرات . فموریس و بایسپس فموریس با استفاده از روش الکترومیوگرافی سطحی بررسی شد

براي اندازه گیري توان عضالت از آزمون پرش . از شش هفته تمرین با وزنه و تمرین پالیومتریک اندازه گیري شدبعد
نتایج تحقیق حاکی از آن بود که متعاقب انجام . عمودي و براي اندازه گیري قدرت عضالت از آزمون اسکات استفاده شد

ومیوگرافی افرادي که تمرینات با وزنه و پالیومتریک داشتند، افزایش شش هفته تمرینات با وزنه و پالیومتریک میزان الکتر
.[7]پیدا کرد)>05/0P(داري معنی

1 Electromyography
2 Needle
3 Surface
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1براي مقایسه ماوسها، بررسی در رابطه با استفاده از روش الکترومیوگرافی عضالت به منظور مقایسه ارگونومیک ابزار

نتایج حاصل مشخص نمود که فعالیت الکتریکی در اکثر . موس رایج به کار گرفته شدنوع سهارگونومیک طراحی شده با 
,13]تر استعضالت مورد بررسی در کاربرد ماوس ارگونومیک طراحی شده نسبت به دو نوع موس دیگر کم با توجه .[4

هاي ران براي بهبود و مقایسه ارگونومیک طراحی ابزارها و ماشینتوان از روش الکترومیوگرافی عضالت کارببه این که می
شود، مطالعاتی با استفاده از این روش بر روي کاربران ماشین و ابزارهاي کشاورزي با پیشنهاد می. کشاورزي استفاده نمود

. صورت گیردهاآنهدف بهبود ارگونومیک طراحی 

يریگجهینت
رزیابی وضعیت ارگونومیک کاربران ماشین و ابزارهاي کشاورزي پرداخت و ضمن اشاره به هاي ااین مطالعه به بررسی روش

اي و ارزیابی وضعیت بدنی، هاي پرسشنامهمطالعاتی در زمینه ارزیابی وضعیت ارگونومی ماشین و ابزارهاي کشاورزي به روش
ضالت کاربران ماشین و ابزارهاي کشاورزي را در انتها نیز روش الکترومیوگرافی ع. ها را مشخص نمودنقاط ضعف این روش

. هاي کشاورزي معرفی نمودبه عنوانی روشی کارا براي بهبود طراحی ارگونومیک ماشین

منابع

.انتشارات جنگل. اصول و مبانی مکانیزاسیون. 1387. ، و لویمی، ن.، کیانی، ش.الماسی، م.1

رزیابی وضعیت ارگونومی در بین کارگران برداشت چاي ا. 1389. ع. يجزیگیم، و عموبیی، کسرا.پور، عیبخش.2
پردیس کشاورزي و منابع . کشاورزي و مکانیزاسیونيهانیششمین کنگره ملی مهندسی ماش. در شمال کشور

).کرج(طبیعی دانشگاه تهران 
راکتور در حال راننده تیکیارگونومیبررس. 1391. زاده، فی، و سلمان.ح،ياریی، صف.م،یی، کسرا.م،يآبادیب.3

و يکشاورزيهانیماشیمهندسیکنگره ملنیهفتم. OWASو Rulaيهابا استفاده از روشیرانندگ
.رانیا. رازیش. رازیدانشگاه ش. ونیزاسیمکان

بهبود برخی شاخصهاي افزایش راحتی کاربر و اوس ارگونومیک به منظورو ارزیابی مطراحی. 1392. دهقان، ن.4
.گروه ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. نامه کارشناسی ارشدپایان. عملکردي آن

نیدر بیعضالنیاسکلتيهااختاللیبررس. 1391. ا،ی، و سوندروم.م،یی، کسرا.زاده، فی، سلمان.ح،يارییصف.5
و يکشاورزيهانیماشیمهندسیکنگره ملنیهفتم. رانندگان تراکتور منطقه کربال شهرستان مرودشت

.رانیا. رازیش. رازیدانشگاه ش. ونیزاسینمکا
تاثیر خستگی بر فعالیت الکتریکی عضالت پهن . 1382. رجبی، ح. قراخانلو، ر. ابراهیمی، ا. ر. عطارزاده حسینی، س.6

: صفحه. نشریه حرکت. رانی-با تاکید بر سندروم درد کشککی: داخلی مایل و پهن خارجی در زنجیره حرکتی بسته
24-5.

يبر روکیومتریپال ناتیتمربررسی تفاوت تاثیر . 1388. م. مرعشیان، س. سیاري، ع. ، گوهرپی، ش.فردوسی، م.7
. مجله علمی پزشکی. یسطحیوگرافیالکترومدیدگاهبا استفاده از سیفمورسپسیو باسیعضالت رکتوس فمور

.296-304: صفحه. 3، شماره 8دوره 

1 Mouse
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