
 

 ارزیابی ارگونومیکی برداشت زعفران به روش های سنتی و استفاده از ترولی

 

 چکیده

این شغل جزء    .دهدمی قرار عضالنی   -مشکالت بهداشتی به ویژه اختالالت اسکلتی در معرضکشاورزی شغلی است که افراد را 

 کشورهای در حال توسزعه بزه  ا اشزتغال دارنزد.    % از جمعیت  40ترین فعالیت های شغلی است که حدود ترین و خطرناکگسترده

. به نقش کلیدی در تولید  ا داردانسانی  نیرویدرصد تولید جهاا( است، که  94 ایراا بءرگترین تولید کننده زعفراا جهاا ) حدود

 نیزروی وارده  عهدر این مطال در برداشت زعفراا اهمیت پیدا می کند. نیروی انسانی دخیل کیارگونومی بررسی وضعیت همین سبب

در دو روش برداشت زعفراا  3DSSPPو با کمک نرم افءار در نقش برداشت کننده گل زعفراا نفر  20بر روی  و درصد حد توانایی

شزترین  یکزه ب  بررسی های انجزام شزده نشزاا داد   جام شد. ان( و دستگاه ترولی نیمه نشسته و ایستاده کمر خمیدهبه صورت سنتی )

است. ارزیابی دستگاه ترولی برای برداشت زعفراا نشاا داد که کمترین  سزیب   هابه حالت نیمه نشسته و بر روی زانو مربوط سیب 

فشار با استفاده از ترولی بر کمر وارد می شود ولی در مقایسه بیشترین اگر چه . کند را به کشاورز در هنگام برداشت زعفراا وارد می

 کمتری به اجءای بدا وارد می نماید. لذا از این وسیله هنگام برداشت زعفراا توصیه می شود. با روش نشسته و کمر خمیده فشار

 3DSSPPنرافءار  ترولی، عضالنی، برداشت زعفراا،-ارگونومی، اسکلتی واژه های کلیدی:
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 مقدمه

 Osborne et) قرار می دهد 1عضالنی -اسکلتیبهداشتی به ویژه اختالالت  مشکالت در معرضکشاورزی شغلی است که افراد را 

al., 2010   ( این اختالالت به عنواا یک خطر مشخص شغل کشاورزی رو بزه افزءایش هسزتند .)Kirkhorn et al., 2010  ایزن .)

% از جمعیت کشورهای در حال توسعه به  ا اشزتغال   40ترین فعالیت های شغلی است که حدود ترین و خطرناکشغل جء  گسترده

فیءیکی نامناسزب در بزدا افزراد مزی شزود      تغییرات (. انجام وظایف شغل کشاورزی باعث Moseley and Watson, 2016دارند )

(Sadeghi et al., 2010.) 

درصد تولید جهاا( است. سطح زیر کشت زعفراا در سه دهه اخیزر از حزدود    94جهاا )حدود ترین تولیدکننده زعفراا ایراا بءرگ

 29افءایش یافته است که نشزانگر رشزد سزاالنه ای معزادل      1393هکتار در سال  87930به بیش از  1365هکتار در سال  10000

تزن بزا عملکزرد     6/280، 1393شزور در سزال   سال گذشته بوده است. میءاا تولید زعفراا کزل ک  27درصد به طور متوسط در طی 

هکتار سزطح زیزر کشزت زعفزراا در کشزور، اسزتاا هزای         87930کیلوگرم در هکتار گءارش شده است. از مجموع  24/3متوسط 

هکتزار مقزام اول و دوم در کشزور را دارنزد. تعزداد مزءارع        14092و  69407خراساا رضوی و جنوبی هر کدام با سطح زیر کشزت  

 10836و  27902، 120162مساحت کم تر از یک هکتار، بین یک تا دو هکتار و باالتر از دو هکتار، بزه ترتیزب برابزر بزا     زعفراا با 

تعاونی تولید در زمینزه کشزت و تولیزد زعفزراا در کشزور       60نفر بهره بردار و  182037عدد می باشد. در مجموع هم اکنوا تعداد 

 (.1392سعیدی راد، و  1394 مارنامه کشاورزی، فعالیت می کنند )

ها اغلب توسط افرادی با حداقل های کشاورزی می باشند، زیرا این ماشیندارای اهمیت بسیار زیاد در توسعه ماشین 2انسانی عوامل

ی باید، برای هدایت ساده و تا حد ممکن از خطزر  های کشاورزمهارت و یا حداقل درک از سیستم هدایت می شوند، بنابراین ماشین

 (. Woodson et al., 1992به دور باشند )

ای از علوم کاربردی است که به بررسی علمی رابطه انساا با محیط کاری وی می پردازد. ارگونومی رابطزه متقابزل   ارگونومی شاخه

دیگر است. هم چنزین ارگونزومی بزه    ها با یکاسی می کند و در پی بهینه نمودا تناسب  انساا، محیط و ماشین  و ابءار ها را برر

هزا و  تزر سزاختن سیسزتم   مندی انساا می پردازد و بدین ترتیب مهندساا و طراحاا را در هر چزه متناسزب  سنجش و ارزیابی تواا

(. وظیفه مهم دانش ارگونومی این است که تعیین کند کدام 1375نه و موعودی، چوبیدهد )های انسانی، یاری میفر یندها با ویژگی

های خزا  انسزاا در   تواا از تواناییتواا با تغییر وضعیت و شرایط حذف کرده و چگونه میهای کاری، انساا را میبخش از فشار

 (.1377فدوی، این زمینه به بهترین نحو استفاده کرد )

                                                           
1 Musculoskeletal  
2 Human Factors  
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زراعت  زعفراا است که شامل چیدا گل از ترین مرحله ترین و در عین حال حساسترین و پر زحمتدشوار زعفراامرحله برداشت 

گیرد که همواره با مشکالت متعددی همراه بوده است. لءوم باشد. این مرحله به شیوه سنتی صورت میو جدا کردا کالله از گل می

های جزدا سزازی محصزول در حزداقل     ی در حین برداشت محصول، انتقال محصول برداشت شده به مکااگراستفاده از نیروی کار

این محصول های مرتبط با هر بخش نیاز به مکانیءه کردا برداشت سازی کالله و هءینهزماا ممکن، نیروی کارگری باال برای جدا

هزای زعفزراا   ل، بسته به درجه حرارت هوا و وضعیت  ب و هزوا گزل  . معموال دو تا سه هفته بعد از  بیاری اومی نمایاندضروری را 

باشد. برداشت گل بهتر اسزت در  ها در خراساا رضوی و جنوبی از اواخر مهرماه تا اواخر  باا ماه میشوند. زماا ظهور گلظاهر می

جزایی  کانیکی بزه گزل در حزین جابزه    تر بوده و صدمه مساعات اولیه بامداد انجام گیرد چوا جمع  وری گل به صورت غنچه  ساا

-های برداشت زعفراا در منطقه بناب شهرستاا مرند، از طریق جمعیابد. طی تحقیقات صورت گرفته در خصو  هءینهکاهش می

روزه  20گذاراا بخش تولید زعفراا، بر ورد شد که برای برداشت یک هکتار زمین زراعی بزرای دوره  ها از سرمایهنامه وری پرسش

ای توماا در مرحله جداسازی مورد نیاز است که در مجموع هءینزه  4800000توماا در مرحله برداشت و  2400000داشت حدود بر

شود. به یابد، که درصد قابل توجهی از سود محصول را شامل میتوماا به مرحله برداشت محصول اختصا  می 7200000بالغ بر 

توماا و در  20000تا  15000شش کارگر با دستمءد روزانه -محصول یک هکتار از پنج طوری که در مرحله برداشت، برای برداشت

هزای مهندسزی انسزانی    تزواا بحزث  چنزین نمزی   . هزم (1392صمدی، ) شودکارگر استفاده می 12تا  10سازی کالله از مرحله جدا

شود را نادیده گرفت، چرا که ساالنه به علت سختی کار برداشت مطرح می)ارگونومیک( که در زماا برداشت برای کارگراا برداشت 

شوند. عالوه بر ایزن، تحقیقزات نشزاا    هایی از جمله  رتروز و دردهای زانو و کمر دچار میدستی تعداد زیادی از کارگراا به بیماری

هزای  درصزد از خزانم   5/10باال بوده به طوری که  پردازندداده است که  مار سقط جنین در زناا بارداری که به برداشت زعفراا می

 (.2011 باردار که با زعفراا تماس داشتند، دچار سقط شدند )فارماکوپه اروپا،

-یتوضزع ، مطالعزه  ینا یجقرار گرفت. طبق نتا یزعفرانکاراا مورد بررس یبدن یتبر وضع ی موزش اصول ارگونوم یرتاث یقیدر تحق

روش مناسزب در   یزک توانزد   یقرار گرفت. پس  موزش مز  یبهتر یتکرده و در وضع ییرنامناسب کشاورزاا در اثر  موزش تغ های

 (.1391و همکاراا،  یباشد )صادق یعضالن -یاسکلت یها ناراحتیکاهش  یتاًو نها یبدن یتاصالح وضع

3DSSPPا استفاده از نرم افزءار  در مطالعه ای نیرو های وارد به کمر در وضعیت بلند کردا دستی بار ب
1
سزه بععزدی پزیش بینزی     )  

عضالنی به ویژه کمردرد در افزراد مزورد مطالعزه     –که نشاا داد شیوع اختالالت اسکلتی  مورد بررسی قرارگرفت( قدرت استاتیکی

البتزه  باالست. سطح ریسک ناشی از نیروهای فشاری و برشی در درصد کمی از کارگراا مورد مطالعه از حد مجاز فراتر رفته اسزت.  

باشد)اسزدی و  می تواند در ارزیابی فشار وارده به ستوا فقرات محدودیت هزایی داشزته    3DSSPPنرم افءار گءارش شده است که 

  (.1393همکاراا، 

                                                           
1 3D Static Strength Prediction ProgramTM 
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اپراتور  یتوضع یکه به  بررس 3DSSPP با کمک نرم افءار )ترولی( انتقال مواد یدستگاه دست یکیارگونوم یمدل ساز یدر مطالعه 

مزر  وارده بزه ک  یهزا  یرونشاا داد که ن یجصورت گرفته است. نتا یبءرگ نخ در کارخانه نساج ینوار ها یهو تخل یریدر هنگام بارگ

اپراتزور را   یعضزالن  یانتقال مواد، فشار وارده به کمر و اخزتالالت اسزکلت   یدست یلهنو در وس یاپراتور در هنگام استفاده از چرخ ها

 .(Matebu, 2014داده است)کاهش 

ایزن  (، در 1در روش سنتی برداشت زعفراا، برداشت توسط کارگر به دو صورت کمر خمیده و نیم نشسته انجزام مزی گیزرد )شزکل    

( در 2)شزکل  1تحقیق به بررسی ارگونومیک و شناسایی  سیب های عضالنی روش سنتی و هزم چنزین اسزتفاده از ماشزین ترولزی     

اط بزدا )ماننزد،   نقز   سیب های عضالنی در روش سنتی و ماشزین ترولزی، زاوایزای    شود. برای مقایسهبرداشت زعفراا پرداخته می

 .اندازه گیری می شود مختلفوزا فردا در وضعیت های زانوها و کمر( و 

 2008ای است که اولین بار توسط گروه بیوسیستم دانشگاه ویسکانسزین  مریکزا و وزارت بهداشزت  مریکزا در سزال      ترولی دستگاه

اکنوا در گروه مهندسی بیوسیستم برای برداشت گل زعفزراا   برای وجین برخی از محصوالت ردیفی طراحی شده بود. این دستگاه

سانتیمتری و یزک چزرخ مسزیر بزا      5سانتیمتری و عرض  50از سه چرخ )دوچرخ با قطر بءرگ  ی شده است. این دستگاهبهینه ساز

سانتیمتری( و یک نشیمنگاه و محلی بزرای قزرار دادا سزبد جمزع  وری محصزول بزرای برداشزت         5سانتیمتری و عرض  20قطر 

در بین ردیف های مءرع زعفراا قرار گیرند.  بصورت قابل تنظیم  کهاند ها به گونه ای طراحی شدهزعفراا تشکیل شده است. چرخ

عرض دستگاه و ارتفاع محل نشیمنگاه برای جمع  وری محصول قابل تغییر است. در هر بار رفزت دو ردیزف از محصزول زعفزراا     

 باشد.  توسط کشاورز قابل برداشت می

 

 

 

 

                                                           
1 Trolley 
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 های سنتی برداشت زعفران، الف( کمر خمیده. ب( نیم نشسته: روش1شکل

 

 : روش برداشت زعفران با استفاده از ترولی2شکل

 مواد و روش ها

( در نزرم  2و  1سه وضعیت متداول برای برداشت زعفراا و شبیه سازی این وضعیت ها )شکل های در این تحقیق با درنظر گرفتن 

متزر و  100طول  ی بهدر زمین برداشت زعفراا پرداخته شده است.حین کشاورزاا در مشکالت عضالنی به بررسی  3DSSPPافءار 

را اجزرا کننزد و وضزعیت  نهزا عکزس       برداشت زعفزراا  که حالت های مختلف سنتی از تعدادی کشاورز خواسته شدمتر  10عرض 

بزا انزدازه گیزری وزا بزدا و      عضالنی -اسکلتی ارزیابی اختالالتخانم برای نفر  قا و  20تعداد بر روی بر این اساس  برداری شد.

از دانشجویاا  شنا به روش های برداشزت سزنتی   این افراد روش انتخاب افراد بصورت تصادفی بود. زاویای مختلف بدا انجام شد. 

برای این تحقیزق ایزن بزود کزه در منزاطق       و قا خانمتوام علت انتخاب  سال بود. 30-20 افراد. محدود سنی زعفراا انتخاب شدند

 د.وبرداشت زعفراا بیشتر از نیروی کاری این افراد به علت هءینه کم پرداخت حقوق استفاده می ش



6 
 

 دیجیتزال  خزانگی  و ترازوی متری(3) ، متر(v5.0.5نسخه  1اپ اندروید جعبه ابءار)  چوا نرم افءار نقالهابءاری هم ز ادر این مطالعه 

(QF-2003A, max=180kg d=0.1kg) .رداشت روش کار به این صورت بود که از افراد خواسته شد در وضعیت فرد ب استفاده شد

ایسزتاده کمزر    برداشت ترولی قرار گیرند. در روش سنتی که خود به دو صزورت کننده زعفراا به صورت روش های سنتی و ماشین 

نشسته زاویای کمر، زانو و و نیم  در وضعیت ایستاده کمر خم خم و نیم نشسته که بیشترین انتخاب بین کشاورزاا بود، استفاده شد.

ه و در وضزعیت برداشزت قزرار    بر روی دستگاه نشسزت ترولی، از افراد خواسته شد  وسیلهشد. در روش برداشت با  مچ پا اندازه گیری

 رم افءارنمجموع اطالعات بدست  مده توسط  .اندازه گیری شدو مچ پا  (جمع شده و کشیدهدر حالت های ) زاوایای کمر، زانورند، گی

3DSSPP_Version 6.0.6 .مورد ارزیابی قرار گرفت 

مورد مطالعه قرار گرفته است.  یکا مر یشیگاادانشگاه م در مرکء ارگونومی سال 35این نرم افءار :  3DSSPPنرم افءار روش کار با 

تجءیه و تحلیل حرکزت  ) 2یک نرم افءار بسیار مناسب برای ارزیابی ارگونومی و خوا  بیو مکانیکی نشاا داده است که هاو نتایج  ن

،  OWAS3ماننزد   یکیارگونزوم  یزابی ارز یانزرم افءارهز   (.Yu, 2014( اسزت) ها و اعمال نیزرو در بافزت هزای مختلزف بزدا      اندام

PLIBEL4  ،QEC5   ،REBA6 همچزین  وارده به عضالت مختلزف بزدا هسزتند    یرویمقدار ن و یهمثل زاو یها یتمحدو یدارا 

 یتمحزدو  ینچنز  ینا 3DSSPPاما در نرم افءار  .یدهندپاسخ م یفیدارند مثال بصورت ک یدر پاسخ عملکرد جسمان یها یتمحدود

 3DSSPPر و پزا از نزرم افزءار    عضزالت مفصزلی کمز   زعفراا مخصوصا  به دلیل درگیری کل بدا حین برداشت .وجود ندارد یها

 ارزیزابی هنگام برداشت زعفراا و فعالیت های مختلف از  جمله به را در  افرادتفاده شد. این نرم افءار قابلیت شبیه سازی وضعیت اس

کمزر و   L4/L5فشار وارد بر مهره هزای   نرم افءار امکاا بر ورد این بر روی  عضالت را دارد. و درصد حد توانایی مقدار فشار وارده

نمزایش مزی دهزد. امزا     شانه، باالتنه، مفصل راا و زانو را داشته و به نحو مطلوبی  را در مچ دست ،  رنج، حد تواناییهچنین درصد 

بیشزتر مزی    نقاط کمر، مفصل راا و زانزو بر روی  مشاوره پروژهپءشک در هنگام برداشت زعفراا طبق نظر  چوا  سیب های وارده

 این نقاط مورد بررسی قرار گرفت. صرفا باشد، 

 تایج و بحثن

گیزری شزده و سز س    به منظور کمک به تجءیه و تحلیل نتزایج، وزا و قزد انزدازه   در گام نخست اندازه قد و وزا هر فرد ثبت شد. 

های مچ پا، زانو و کمر در هنگام کار با هم مقایسه شزود.  وارده به ناحیه  سیبود تا مقدارش( محاسبه می1)رابطه  7شاخص جرم بدا

                                                           
1 www.Bilgisoft.ir 
2 Biomechanical 
3 Ovako Working posture Assessment System 
4 Plan for Identifiering av Belastningsfaktorer; A Method Assigned for Identification of 

Ergonomics Hazards 
5 Quick Exposure Check 
6 Rapid Entire Body Assessment 
7 Body Mass Index (BMI) 
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بزه معنزای وزا طبیعزی اسزت.      25تزا   5/18 تر از حد طبیعی است. شاخص بدا بینباشد، وزا فرد کم 5/18تر از اگر این عدد کم

 (.Fallahi et al., 2016اقی است )به ترتیب بیانگر اضافه وزا و چ 30و بیش از  25بیش از  BMIشاخص 

(1) 
BMI=

 (کیلوگرم) وزا

2((متر)قد)
                    

 :پردازیم در گام دوم به علت این که سه وضعیت جسمانی مورد بررسی قرار گرفته است به شرح یک به یک می

. مورد بررسی قرار گرفت مردهاو  هازابرای  و زاویه زانو زاویه کمر نسبت به افق و نسبت راا پامقدار وضعیت ایستاده کم خمیده: 

در این وضعیت به زانو خود  مردو  زادونوع وضعیت مورد بررسی قرار گرفت. چوا مشاهد شد که بعضی از کشاورزاا  حالتدر این 

 (3)شکل دهند و بعضی افراد این زاویه را نداشتند. زاویه کمی می

 

 

 

 

 

زانو خم شده، ب( زاویه کمر در وضعیت زانو خم شده، ج( زاویه  الف( زاویه زانو در وضعیت، ایستاده کمر خمیده: وضعیت 3شکل 

 کمر در وضعیت زانو بدون خم شدگی

مورد ها و مردها زابرای ها و زوایای زانو ها و زوایای مچ پابه راا  ار زاویه کمر نسبت به افق و نسبتنشسته: مقد هوضعیت نیم

، وضعیت نیمه نشسته در بین کشاورزاا مشاهد شد هنشست وضعیت نیمه نوع. در این وضعیت دو (4)شکل  اندازه گیری قرار گرفتند

 .((ج)، 4( و وضعیت نیمه نشسته معمولی )شکل(ب)و  (الف)، 4دو زانو )شکل 
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، الف( زاویه کمر در وضعیت دوزانو، ب( زاویه زانو در وضعیت دوزانو، ج( زاویه کمر در وضعیت : وضعیت نیمه نشسته4شکل 

 نیمه نشسته معمولی

درجه در  90وضعیت پا با زاویه بیشتر از و زوایای زانو و مچ پا در زاویه کمر  وضعیتترولی: در این  دستگاهوضعیت نشستن بر روی 

در مرحله  خر حرکت درجه  90وضعیت پا با زاویه کمتر از موقعیتی ایجاد می شود که اپراتور برای حرکت رو به جلو اقدام می کند. 

 .ندمورد اندازه گیری قرار گرفتردها ها و مزابرای  رو به جلو است. که این وضعیت ها

 

، الف( زاویه پا در وضعیت کشیده )اولین مرحله در حرکت رو به جلو(، ب( زاویه پا نشستن بر روی دستگاه ترولی: وضعیت 5شکل

 در وضعیت جمع شده )آخرین مرحله در حرکت رو به جلو(

با کمزک ایزن    قرار گرفت. ارزیابیها مورد ها و  سیبو نیرو انتقال داده شد 3DSSPPگام دوم به نرم افءار  مشاهداتگام سوم در  

هزا و  زاویای نقاط مختلزف در پزا   و جنسیت افرادقد،  وزا، مانندبا کمک اطالعات ی از وضعیت جسمی کشاورزاا یهانرم افءار مدل

 حد تواناییبر این اساس نیرو وارد شده به کمر و درصد  .(6)شکل شدورد سازی و بر  در نرم افءار شبیههای مختلف کمر در وضعیت

 .ارزیابی شد رتوسط این نرم افءا در راا، زانو و مچ پا
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 ها،زن، الف( ارزیابی وضعیت نیمه نشسته برای 3DSSPP سازیهشب ها برداشت زعفران در نرم افزار: انواع وضعیت6شکل

در وضعیت زانو خم برای مردها، ج( ارزیابی وضعیت ترولی در وضعیت زانو با زاویه بیش ب(ارزیابی وضعیت ایستاده کمر خمیده 

 ر مردهادرجه د 90، د( ارزیابی وضعیت ترولی در وضعیت زانو با زاویه کمتر از هازندرجه برای  90از 

 

ها در وضعیت هزای ایسزتاده   ارزیابی و تحلیل شد. نرمال بودا داده IBM SPSS Statistics 22های بدست  ماده در نرم افءار داده

(، راا، زانو و مچ پا با  استفاده از ازموا کلموگروف اسزمیرنف مزورد ارزیزابی و    L4/L5) کمر خمیده ، نیم نشسته و ترولی برای کمر

انجام شد. بر این اساس مشاهده شد در  BMIبر روی جنسیت و  ANOVAبا توجه به نرمال بودا داده ها  زموا  شد.س س تایید 

هزا  های مختلزف تفزاوت معنزی داری وجزود دارد. همچنزین در زا     ها و مردها درصد حد توانایی در راا، زانو و مچ پا در وضعیتزا

 BMI(. همچنین نشاا مزی دهزد در شزاخص    2معنی داری وجود ندارد )جدول نیروی وارد بر کمر در وضعیت های مختلف تفاوت 

اضافه وزا مشزخص شزد کزه      BMIوزا طبیعی در راا، زانو و مچ پا در صد حد توانایی تفاوت معنی داری وجود دارد. در شاخص

اوت معنی داری وجزود نزدارد )جزدول    درصد حد توانایی در زانو و مچ پا وجود دارد و در نیروی وارد به کمر تفدر تفاوت معنی داری 

3). 
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 از نظر جنسیت ANOVAارزیابی داده ها در آزمون  :2جدول

sig F جنسیت متغییر 

  کمر 422/3 005/0

 

 مرد

 ران 121/27 000/0

 زانو 978/190 000/0

 مچ پا 523/40 000/0

  کمر 870/0 507/0

 

 زن

 ران 267/14 000/0

 زانو 996/94 000/0

 مچ پا 758/7 000/0

 

 

 BMI از نظر  ANOVAارزیابی داده ها در آزمون  :3جدول

Sig F متغییر BMI 

  کمر 459/2 031/0

 وزن طبیعی

(18/5<BMI<25) 

 ران 796/35 000/0

 زانو 804/282 000/0

 مچ پا 837/47 000/0

  کمر 969/0 472/0

 اضافه وزن

(25<BMI<30) 

 ران 517/3 016/0

 زانو 859/28 000/0

 مچ پا 020/54 000/0

 

 میزانگین بیشترین تفزاوت   (اضافه وزا و وزا طبیعی) BMI و شاخص (هامردها و زاجنسیت) بر اساس شاخص درصد حد توانایی

درجزه  90درجه، ترولی زانو کمتر از  90)ترولی زانو در روش ترولی. همچنین استوضعیت نیمه نشسته معمولی روش سنتی و در در 

درصد حد توانایی در مردهزا   بیشترین تفاوت میانگین های ها کمتر دیده می شود.تفاوت در میانگین درجه(90و ترولی زانو بیشتر از 

 ی مشزاهده مزی شزود   تفزاوت کمز  معمولی وجود دارد که در وضعیت های ترولزی  وضعیت نیمه نشسته و زا ها در حالت زانو و در 

 . ()الف(، )ب(، )ج( و )د( ،7)شکل

بیشزترین نیزروی وارد بزه کمزر در     با توجه به شاخص جنسزیت   .می باشدشتر به کمر در مردها بی هنیروی واردتفاوت میانگین های 

 .  ، )و((7)شکل اشدمی بکمترین نیروی وارده به کمر در وضعیت نیمه نشسته دوزانو  نسبت به دیگر وضعیت ها  .است  روش ترولی
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افرادی است که در وزا طبیعی قرار دارند. در شاخص وزا طبیعی بیشترین در کمر به بیشترین نیروی وارده  ()ه 7با توجه به شکل 

اضزافه وزا   وضعیت ایسزتاده کمزر خمیزده اسزت. در    معمولی و کمترین نیروی وارده در  ارده به کمر در وضعیت نیمه نشستهنیرو و

درجزه اسزت و کمتزرین نیزروی وارده بزه کمزر در        90بیشترین نیروی وارد به کمر در وضعیت نشسته بر روی ترولی با زاویه زانزو  

 .، )ه((7)شکل وضعیت نیمه نشسته دوزانو مشاهد شده است
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 ران زانو و مچ پا در مردها، ب( مقایسه درصد حد توانایی مقایسه ، الف(در وضعیت های مختلفا : انواع مقایسه میانگین ه7شکل 

مقایسه درصد حد توانایی ران زانو و مچ پا در شاخص وزن طبیعی  (جران زانو و مچ پا در زن ها،  درصد حد توانایی

(18/5<BMI<25 ،) )د( 25مقایسه درصد حد توانایی ران زانو و مچ پا در شاخص اضافه وزن<BMI<30 ،)نیروی  ه( مقایسه

 ر )نیوتن( در جنسیت هایمقایسه نیروی وارد به کم ، و(BMIوارد به کمر )نیوتن( در شاخص های 

 کلی نتیجه گیری

زیرا تفاوت معنی داری در راا و زانو و مچ پا  .براساس نتایج بدست  مده میتواا نتیجه گرفت بهترین روش استفاده از ترولی است

درصد حد توانایی باالی برخورد بودند. اما باید در این روش میءاا زاویه کمر بیشتر شود که این  ازاجءا  مختلف بدا مشاهده نشد و 

از وضعیت نیمه  ، بایدخود مستلءم  ا است که ارتفاع نشیمنگاه در ترولی کاهش یابد. با توجه به روش سنتی و وضعیت های  ا

درصد حد توانایی کمتری در بین وضعیت های مختلف در راا، مچ پا  نشسته  معمولی و نشسته دوزانو جدا خوداری کرد. چرا که از

 و خصوصا زانو برخوردار بود.
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Ergonomic evaluation of conventional saffron harvesting versus using 

a trolley 

 

Abstract 

Agricultue is an occupation jobs that people are prone to health problems, particularly 

musculoskeletal disorders. This job is one of the most extensive and most dangerous 

work activities with approximately 40% of the engaged population in the developing 

countries. Iran is the world's largest producer of saffron (about 94% of the world 

production). Labour has, the highest impact on the prodoction of this crop. In this paper 

the force and strength percent capable of 20 persons as saffron harvesters were 

evaluated using the 3DSSPP software.  Two  methods of saffron harvesting namely 

traditional method with two common postures (half sitting and bowing) and harvesting 

while sitting on a trolley were considered. It was found that the most harm on farmers 

occurs on their knees with half sitting. Evaluation of harvesting saffron with trolly 

showed that it exerts the least damage to farmers.  However, harvesting with trolley 

exserts the most pressure on the back, but compared to half sitting and bowing postures, 

this pressure is fairly low. Hence this simple device is recommended for saffron 

harvesting. 

Keywords: Ergonomics, Harvesting saffron, Musculoskeletal, Software 3DSSPP, 

Trolly 


