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  چكيده
ا را هتواند آنيم  (MMH)گري درمعرض خطرات ارگونوميكي ازجمله وزن بيش ازحد در وظايف حمل دستي بار كارگران ريخته قرارگيري :زمينه و هدف

هاي مختلفي وجود دارد كه جداول اسنوك يكي از قديمي ترين براي تعيين وزن مجاز بار روش. عضالني قرار دهد-هاي اسكلتيدرمعرض ريسك ابتال به ناراحتي
   .صورت پذيرفت گري با استفاده از جداول اسنوككارگران ريختهبررسي وضعيت حمل دستي بار و  هااين ناراحتيلذا اين مطالعه باهدف ارزيابي شيوع . آنهاست
پايين آوردن، حمل كردن، هل /وظيفه حمل دستي بار شامل بلند كردن 5گري شاغل در تمامي كارگر ريخته 50اين مطالعه مقطعي برروي  :بررسيروش 
استفاده از نرم  ها باتجزيه و تحليل داده. ها مورد استفاده قرار گرفتندآوري دادهپرسشنامه نورديك و جداول فشرده اسنوك براي جمع. كشيدن انجام گرفت/دادن
  .صورت پذيرفت) 16نسخه ( SPSSافزار 
هاي حاصل از يافته. در يك سال گذشته بودند عضالني ـ اسكلتيهاي ترين ناراحتيمتداول) 72(%و گردن ) 74(%، كمر )84(%دست هاي مچ ناراحتي :هايافته

و همچنين بين نيروي مجاز و ) >05/0p(شده در وظايف بلند كردن و پايين آوردن بار دار بين وزن مجاز و وزن اعمال جداول اسنوك حاكي از وجود اختالف معني
  . در مجموع در اغلب موارد وزن اعمال شده از وزن توصيه شده بيشتر بود). >05/0p(نيروي اعمال شده در وظايف كشيدن و هل دادن بار بود 

بايست برروي طراحي مجدد وظايف حمل دستي بار، بهبود شرايط فيزيكي محيط كار و فراهم يكي ميباتوجه به نتايج اين مطالعه، مداخالت ارگونوم: گيرينتيجه
 . نمودن ابزارهاي ارگونوميكي معطوف شود

  
  گريهاي اسكلتي ـ عضالني، كارگران ريختهحمل دستي بار، جداول اسنوك، ناراحتي ها كليدواژه

  

  مقدمه
ر هرگـز  پيشرفت روزافزون تكنولـوژي در محـيط كـا   

چنان كه بايسته است محيط كار را از انجـام  نتوانسته آن
با توجه به نيـاز روز  . نياز سازدوظايف حمل دستي بار بي

افزون صنايع در زمينه جابجايي مواد اوليه و محصوالت 
تـرين  تـوان از متـداول  را مي ، حمل دستي بارقابل حمل

، بـه بلنـد كـردن، پـايين آوردن     وظايف صنعتي ناميدكه
ـ  دادن، حمل يا حركـت بـار  هل دسـت يـا    ا اسـتفاده از ب

علـي رغـم مزايـاي آن،     .]1[شوداطالق مينيروي بدن 

ـ  ا تحـت د بنتوامي اين عامل خطرزاي ارگونوميكي ثير أت
هـا، اعصـاب و سـاختارهاي    عضالت، تانـدون قرار دادن 

را در معرض  حمايتي سيستم اسكلتي عضالني، كارگران
انـي مـرتبط    عضل ـ  اختالالت اسكلتي ريسك ابتال به

 سـازمان بهداشـت جهـاني ايـن    . ]2[قـرار دهـد   با كـار  
اختالالت مرتبط با كار ناميده است  اختالالت را در زمره

هـاي  مواجهـه  هـم در اثـر  توانند زيرا اين اختالالت مي
فاكتورهـاي  به عنوان پيامدي از مواجهه بـا   شغلي و هم

ــ  ــغلي ب ــر ش ــد ه غي ــود آين ــه. ]3, 1[وج ــه  مطالع هزين
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...گري شهر همدانهاي ريختهارزيابي حمل دستي بار در كارگاه 61

هـاي   دهدكـه نـاراحتي  هاي ناشي ازكارنشان مي بيماري
هارابـه جوامـع   ايـن هزينـه   40% عضالني حدوداسكلتي

 هاي قلبي عروقي بـا اندوپس ازآن بيماريتحميل نموده
دررتبه دوم قراردارندكه اين تفاوت فاحش خود بـه   %16

  .]4[باشدخوبي نمايانگراهميت اين مسئله مي
يابي و پيشگيري از اين ها همواره بر علتلذا پژوهش 

. انداختالالت با توجه به عوامل خطرزاي آن تاكيد داشته
دث شـغلي را  ها و حـوا نتايج مطالعات شيوع اين ناراحتي

از . انـد داري دانسـته با حمل دستي بارداراي ارتباط معني
حمل دستي بار با تكرار و وزن باال به عنوان يك عامـل  

نام برده شـده اسـت    شغلي هايخطرزا در ايجاد كمردرد
حمـل دسـتي   در مقابل نشان داده شده اسـت كـه   . ]5[

 را در پــي داشــته و توانــد بهبــود عملكــردمــي مناســب
ها، رويـدادها و حـوادث را كـاهش دهـد و حمـل       ههزين

را بـه اقتصـاد و    تواند آسيب هاي بسـياري نامناسب مي
ي منتشـره توسـط   آمارهـا . ]5[نيروي انساني وارد سـازد 

هـاي مختلـف اهميـت ايـن     مراجع رسمي نيز بـه گونـه  
آمارهـاي منتشـره از   براساس . سازدمسئله را نمايان مي

عامـل بـيش از   ، حمل دسـتي بار انگلستان HSEسوي 
روز دوري  3هاي گزارش شده با شـدت  يك سوم آسيب

در بريتانيـاي كبيـر، در    .اسـت  بوده 2004در سال از كار
 27ين عامل در بروز بـيش از  ا 2001-2002بازه زماني 

هـاي  شغلي دخيل بوده و براساس تخمين درصد حوادث
ميليون سـاعت   3/12 ه سبب از دست رفتنصورت گرفت

و  2010/2009هـاي زمـاني   شده است كه در بازه كاري
از علـل   32%و  36%به ترتيب به عنـوان   2011/2010

  .]8-6[حوادث معرفي شده است
يكي، لذا باتوجه به اهميت اين عامل خطرزاي ارگونوم

هــاي ارگونــومي بــر پيشــگيري از هــدف اصــلي برنامــه
مرتبط با وظـايف بلنـد   عضالني  ـ  اسكلتي هايناراحتي

جمله  از. ]1[كردن و وظايف تكراري معطوف شده است
هـا و پژوهشـگران   اقدامات پيشگيرانه كه توسط سازمان

هـاي  مختلف صورت گرفته، تعيين حدود مجـاز و روش 
. تعيين وزن مجاز در وظايف حمل دستي بار بوده اسـت 

, NIOSH ]9 معادلـه تـوان بـه   ها مياز جمله اين روش
ــنوك، ]10 ــداول اس و  ]TLV ACGIH ]11 ,12 ، ج

بانك  ترينتنهاو ترين جامع ،ترينرگبز. غيره اشاره كرد
توســط  ،اطالعــاتي طراحــي وظــايف حمــل دســتي بــار

با يك رويكرد سايكوــ   1978در سالاسنوك و سيريليو 
شـامل حـداكثر وزن    بانـك اين .فيزيكي بنيان نهاده شد

هاي قابل قبول براي وظايف بلند كردن و پايين آوردن، 
به كار و نيـروي نگهدارنـده بـراي     حداكثر نيروي شروع

هـاي مجـاز   وظايف هل دادن و كشيدن و حـداكثر وزن 
نتايج حاصل از مطالعات . استبراي وظايف حمل كردن 

اين پژوهشگران بـه صـورت جـداولي بـه نـام جـداول       
وزن هاي قابل اين جداول . اسنوك منتشر گرديده است

 بار بـراي زنـان و مـردان را بـه تفكيـك و بـراي       قبول
وزن قابل قبول در . هاي مختلف بيان نموده استصدك

. درصد جامعه كاري قابل قبول است 90اين روش براي 
پوشش دادن وظايف مختلف حمل دستي بار و سـهولت  
اجرا از جمله مزايايي است كه ايـن روش را بـه عنـوان    
روشي مناسب جهت ارزيابي حمـل دسـتي بـار معرفـي     

  .]14, 13, 5[نموده است
رغــم قــدمت ايــن روش در مقايســه بــا روشــي علــي

اين روش در كشور ما چندان  ،NIOSHهمچون معادله 
مورد استفاده قرار نگرفته است در صـورتي كـه وظـايف    
حمل دستي بار در كشور ما به وفور و به صورت تركيبي 

يكي از ايـن صـنايع،   . در اكثر صنايع قابل مشاهده است
كـارگران آن بـا عوامـل    گـري اسـت كـه    ريخته صنعت

خطرزاي گوناگوني از قبيـل فعاليـت فيزيكـي، پوسـچر     
نامطلوب، كار تكراري و وظايف حمل دستي بار مواجهه 

تركيب ايـن عوامـل و سـاير فاكتورهـاي شـغلي      . دارند
تواند سبب ايجاد محيطي ناخوشايند بـراي كـارگران    مي

كار حمل دستي بـار   در بازديدهاي اوليه از محيط. گردد
ــه عنــوان مهــم ــوميكي ب تــرين عامــل خطــرزاي ارگون
همزمان كارگراني كه وظايف مختلـف  . شناسايي گرديد

هـاي  حمل دسـتي بـار را انجـام مـي دادنـد از نـاراحتي      
لذا، مطالعـه حاضـر بـا    . اسكلتيـعضالني شكايت داشتند

هـا و بررسـي وضـعيت حمـل     هدف بررسي اين ناراحتي
تفاده از جـداول اسـنوك در ايـن صـنعت     دستي بار با اس
  .صورت پذيرفت
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و همكاران محمد امين فقيه 62

  بررسي روش
اين مطالعه مقطعي جهت ارزيابي حمل دستي بار با 

گري هاي ريختهاستفاده از جداول اسنوك در كارگاه
جهت انجام مطالعه ابتدا .شهر همدان انجام پذيرفت

تمامي وظايف مربوط به حمل دستي بار به دقت مورد 
با توجه به اثر . و تحليل قرار گرفتندبررسي و تجزيه 

تركيبي زيان بار وظايف حمل دستي بار در بروز 
ها و همچنين اينكه جداول اسنوك براي تعيين ناراحتي

پايين آوردن بار، / باالبردنوظيفه  5حدود مجاز در 
كشيدن بار طراحي شده است، تنها / حمل بار، هل دادن

 5شيفت خود هر  افرادي وارد مطالعه شدند كه در طي
با توجه به اين معيار و با توجه . وظيفه را انجام مي دادند
گران در نفر از ريخته 50ها،به تعداد محدود كارگاه

هاي مختلف وارد مطالعه شدند كه با توجه به كارگاه
 250وظيفه براي آنان، در مجموع  5انجام ارزيابي هر 

  .ارزيابي صورت گرفت
ها پرسشنامه عمومي نورديك و ابزار گرد آوري داده

براي بررسي . جداول فشرده اسنوك ويژه مردان بود
هاي اسكلتي ـ عضالني، پرسشنامه شيوع ناراحتي

كه بخش  ]15[عمومي نورديك مورد استفاده قرار گرفت
هاي فردي از اول آن شامل اطالعاتي در مورد ويژگي

قبيل سن، قد، وزن و سابقه كار بود و بخش دوم آن 
ها در يك سال و حاوي سواالت در مورد بروز ناراحتي

  . يك هفته پيش از مطالعه بود
هت بررسي جداول فشرده اسنوك ويژه مردان ج

وضعيت حمل دستي بار و به دست آوردن وزن قابل 
حمل دستي بارمورد استفاده قرار قبول بار در وظايف 

جداول اسنوك، جداولي هستند كه با توجه به . گرفت
بار ) قابل قبول(فاكتورهاي مختلف، حداكثر وزن مجاز 

را به طور جداگانه در وظايف فوق الذكر مشخص 
به دست آوردن وزن قابل قبول در هر  .]5[كند مي

وظيفه نيازمند داشتن برخي پارامترهاي اختصاصي با 
اين پارامترها . توجه به شرايط موجود انجام وظيفه است

تكرار بلند : پايين آوردن عبارتند از/در وظايف بلند كردن
پايين آوردن بار و /پايين در روز، فاصله بلند كردن/كردن

ارزيابي با توجه به شرايط كار  .فاصله افقي از بدن

تواند در سه ناحيه صورت گيرد كه داراي جداول  مي
سانتي  138فاصله بيش از (باالي شانه : اختصاصي است

سانتي  138تا  74 فاصله بين(، شانه تا پيش مشت )متر
سانتي  74فاصله كمتر از (و پيش مشت تا كف ) متر
  ).متر

روز و فاصله حمل در وظيفه حمل بارتكرارحمل بار در 
جداول وزن مجاز . ترين پارامترهاي موردنياز هستندمهم

آرنج (حمل در حدود ارتفاع مچ : در اين وظيفه عبارتنداز
آرنج (و حمل با بازوان باز در زير ارتفاع مچ ) خميده
  ). صاف

براي وظيفه هل دادن مسافت هل دادن، نيروي 
اي وظيفه آغازين و نيروي ثابت در زمان هل دادن و بر

كشيدن شامل مسافت كشيدن، نيروي آغازين و نيروي 
ثابت در زمان كشيدن مهمترين پارامترهاي اختصاصي 

گيري نيروي مورد نياز براي هل جهت اندازه.هستند
در وظايف مربوط به حمل دستي بار در  دادن و كشيدن

از نيرو سنج ديجيتالي استفاده كارگران مورد مطالعه 
اسبه نيرو نيز سه حالت در جداول براي مح. گرديد

نقطه هل : گيرنداختصاصي مدنظر قرار مي
سانتي  140حدود دست در ارتفاع(كشيدن باال /دادن
دست در ارتفاع (كشيدن مياني /، نقطه هل دادن)متري
كشيدن پايين /و نقطه هل دادن) سانتي متري 92حدود 

  ).سانتي متري 60دست در حدود ارتفاع (
انجام ارزيابي در هر يك از بديهي است كه 

هاي مشخص شده با توجه به وضعيت كاري  محدوده
به عنوان مثال ممكن است براي . گيردفرد صورت مي

 3پايين آوردن در هر /بلند كردنبرخي افراد ارزيابي 
گيرد ناحيه و براي برخي تنها در يك ناحيه صورت مي

زياب ها به شرايط كار و نظر اركه انجام اين ارزيابي
پارامتر ها در ستون هاي افقي و عمودي . بستگي دارد

مربوطه به صورت عدد مشخص شدهو با منطبق كردن 
برايند . آنها بر روي همديگر حد مجاز به دست مي آيد

توان آن را با وزن نهايي اين جداول عددي است كه مي
اعمال شده توسط كارگر مقايسه نمود و با توجه به آن 

  . بودن يا نبودن آن قضاوت نمود در مورد مناسب
با استفاده هاي بدست آمده دادهتجزيه و تحليل آماري
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  اطالعات دموگرافيك كارگران مورد مطالعه-1جدول
  دامنه انحراف معيار ميانگين متغيير دموگرافيكي

  حداكثر  حداقل
  42  24 46/4 66/32 سن
  82  60 74/4 06/73 وزن
  182  160 23/5 4/170 قد

  15  2 1/3 82/6 سابقه كار
  

  اختالالت اسكلتي ـ عضالني در يك سال و يك هفته اخير – 2جدول 
 

  اندام هاي بدن
  اختالالت اسكلتي ـ عضالني

  در يك هفته اخير  در يك سال اخير
  )درصد(فراواني  )درصد(فراواني

 7)14(% 36)72(% گردن
 3)6(% 24)48(% شانه
 4)8(% 10)20(% آرنج

  24%)48( 42)84(% مچ دست/دست
  15)30(% 20)40(% پشت
  24)48(% 37)74(% كمر

 5)10(% 2)4(% باسن/ران
 3)6(% 15)30(% زانو
 2)4(% 0)0(% پا

آمار . صورت پذيرفت 16نسخه   SPSSنرم افزار از
توصيفي براي بيان ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي 

كارگران و  BMIكمي از قبيل سن، قد، وزن و 
بار همچنين وزن مجاز و اعمال شده در وظايف مختلف 

نسبت هاي شيوع ناراحتي در يكسال . استفاده گرديد
درصد فراواني وزن مقايسه  پيش از مطالعه و همچنين

اعمال شده توسط كارگر نسبت به وزن مجازبا استفاده 
 tآزمون . از آمار توصيفي و به صورت درصد بيان گرديد

مستقل نيز براي بيان اختالف بين وزن اعمال شده 
 95به وزن مجاز در سطح اطمينان توسط كارگر نسبت 

  . درصد مورد استفاده قرار گرفت
  

  ها يافته
نتايج نشان داد كه ميانگين و انحراف معيار سن 

سال، ميانگين وزن  66/32±46/4كارگران مورد مطالعه 
 4/170±23/5كيلوگرم، ميانگين قد  73/ 74/4±06

. سال بود 82/6±1/3سانتي متر و ميانگين سابقه كار 

  .بيان شده است 1ار توصيفي نتايج مربوطه در جدول آم
نتايج حاصل از تجزيه و تحليل پرسشنامه نورديك 

درصد از كارگران در  84نشان داد كه در مجموع 
يكسال گذشته حداقل يك بار در درد را در يكي از اندام 

 84با فراواني (اند كه مچ دست گانه خود تجربه كرده 9
داراي ) درصد 72( و گردن )درصد 74(، كمر )درصد

  ).2جدول (اند بيشترين فراواني بوده
نشان  95%مستقل در سطح اطمينان  tنتايج آزمون 

درصد وظايف، وزن بلند شده توسط  84داد كه در 
و 93به ترتيب در . مجاز بيشتر بوده است كارگر از حد

درصد ازدو وظيفه درآوردن مواد مذاب از كوره و  90
ز قالب، وزن بلند شده از حدمجاز بيشتر درآوردن قطعه ا

داري بين وزن بلند شده توسط بود كه اختالف معني
) p/= 059و  p /= 034به ترتيب (كارگر و وزن مجاز 

درصد وظايف، وزن  86در مجموع در . مشاهده گرديد
بار پايين آورده شده توسط كارگر از حدمجاز بيشتر بوده 

 93به درون سيلندر  در وظيفه ريختن مواد مذاب. است
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 نتايج آمار توصيفي و تحليلي در وظايف بلند كردن و پايين آوردن بار-3جدول
 

  نوع فعاليت
پايين آورده شده/وزن بلند شده

  توسط كارگر
وزن مجاز به دست آمده 

  از جدول
  درصد فراواني

 >وزن بلند شده توسط كارگر
 وزن مجاز

p 

M±SD M±SD  
  /486  70  1/11±92/1  9/11±99/2  قرار دادن مواد اوليه در گاري

  /96  80  3/12±6/3  8/13±68/3 بلند كردن و ريختن شمش در كوره
  /034  93  94/10±8/2  13/17±2/5  دن مواد مذاب از كورهدر آور

  /059  90  6/10±58/1  3/14±9/3  درآوردن قطعه از قالب
  /549  80  9/6±82/1  8/11±8/1 قرار دادن قطعات توليدي در گاري

  -  84  04/11±57/2  32/14±38/4  مجموع
  /167  86  47/9±1/2  08/11±195/3  تخليه مواد اوليه از گاري

  /027  93  33/10±88/1  87/13±95/3  مذاب در سيلندر ريختن مواد
  /88  80  15/10±68/2  15/12±65/2  تخليه قطعات توليدي از گاري

  -  86  10±27/2  34/12±36/3  مجموع

درصد وزن پايين آورد شده از حد مجاز بيشتر بود كه 
داري بين وزن پايين آورده شده توسط اختالف معني

نتايج . مشاهده شد) p/= 027(كارگر و وزن مجاز 
  . نشان داده شده است 3حاصله در جدول 

در مجموع وزن بار حمل شده توسط كارگردر 
با اين حال، . يشتر بوددرصد وظايف از حد مجاز ب66

داري بين وزن حمل شده توسط كارگر و اختالف معني
  ).4جدول (وزن مجاز  مشاهده نشد 

نتايج بررسي وضعيت هل دادن و كشيدن بار در 
در مجموع . نشان داده شده است 5جدول شماره 

درصد و در  48دروظايف كشيدن، در نيروي آغازين 
ز حد مجاز بيشتر درصد موارد ا 93نيروي نگهدارنده 

درصد در وظيفه  53نيروي آغازين در . بوده است
درصد در كشيدن گاري پر  46كشيدن گاري خالي و 
در دو وظيفه كشيدن گاري پر و . بيشتر از حد مجاز بود

نيمه پر نيز بين نيروي آغازين و نيروي مجاز اختالف 
و p /= 057به ترتيب (داري مشاهده گرديد معني
002 =/p.( روي نگهدارنده در اين دو وظيفه نيز ني

به (داري با حدود نيروي مجاز بود داراي اختالف معني
در وظايف هل دادن در  ).p/= 037و  p/= 002ترتيب 

درصد 43مجموع، نيروي اعمال شده توسط كارگران در
درصد نيروي نگهدارنده از حد مجاز  59نيروي آغازين و 

نيروي اعمال شده  بين حدود مجاز و. بيشتر بوده است
توسط كارگر هم با نيروي آغازين و هم با نيروي 

در هر دو (داري مشاهده گرديد نگهدارنده اختالف معني
001/0 <p.(  
  

  گيري و نتيجه بحث
گري در درصدكارگران ريخته 84ه نتايج نشان داد ك

عضالني را در ناحيه دست يكسال اخير ناراحتي اسكلتي
ازجمله داليل به وجود . اندو مچ دست تجربه كرده

توان به وزن بيش از حد مجاز ها ميآورنده اين ناراحتي
، نيروي بيش از حد ، اعمالدر وظايف حمل دستي بار

، تكرار، ي نامناسب درحين انجام وظايفپوسچرها
يت وظايف و ، ماهكاريهايبودن ايستگاه نامناسب

ل وظيفه حم 5فعاليت در هر (نحوه انتخاب كارگران 
ها در اين كارگران شيوع ناراحتي. اشاره نمود) دستي بار

بيشتر از شيوع ناراحتي در برخي صنايع از قبيل 
زباله جامد  ، كارگران]16[ )6/73%با (سازي الستيك
) 6/77%با (وكارگران صنعت روي  ]17[ )65%با(شهري 

مچ دست به علت حمل بار و اعمال . بوده است ]18[
نيرو توسط دست و كمر به علت اعمال نيرو و پوسچر 

بودند كه بيشترين  هايينامطلوب و بارهاي سنگين اندام
فراواني را در اين ميان به خود اختصاص داده بودند 
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  نتايج آمار توصيفي و تحليلي در وظيفه حمل كردن بار –4جدول 
  
  

  فعاليتنوع 

شده توسطحملوزن
  كارگر

وزن مجاز به دست 
  آمده از جدول

درصد فراواني وزن بلند شده 
توسط كارگر كه از وزن مجاز 

 بيشتر بوده

P  
  
  
 

M±SD  M±SD  

  122/0  90  9/12±23/4  95/17±28/5 حمل مواد اوليه جهت قرار دادن در كوره
  352/0  46  87/15±39/4  27/16±75/4 حمل ماده مذاب با مالقه

  104/0  53  33/16±53/3  47/16±24/4 حمل محصول براي قرار دان در گاري
  -  66  82/14±27/4  17±8/4  مجموع

  
  نتايج آمار توصيفي و تحليلي در وظايف كشيدن و هل دادن بار -5جدول

  
  

  فعاليتنوع 
  

درصد   نيروي مجاز  كارگر
فراواني 

كارگر بيشتر 
از حدمجاز 
 در آغازين

درصد 
فراواني 

كارگر بيشتر 
از حدمجاز 
 در نگهدارنده

P   نيروي
 شروع

P  نيروي
  نيروي  نيروي آغازين  نگهدارنده

  نگهدارنده
نيروي   نيروي آغازين

  نگهدارنده
M±SD  M±SD  M±SD M±SD 

  361/0  /403  66  36  56/13±96/3  64/11±3  76/19±7/3  84/19 ±42/3  گاري نيمه پرهل دادن
  00/0  00/0  52  52  72/12±27/9  2/13±09/4  08/16±3/11  21± 48/5  گاري پر هل دادن
  -  -  59  43  14/13±06/7  42/12±64/3  92/17±54/8  42/20±56/4  مجموع
  196/0  /612  100  53  33/7±76/1  4/9±33/2  14±74/1  47/13±407/1  خالي گاري كشيدن
  003/0  /057  100  45  45/13±99/1  3/16±91/3  75/20±99/2  6/20±24/2  پرنيمه گاري كشيدن 
  /037  /002  80  46  4/13±63/4  15±2/8  8/18±89/9  4/22±33/2  گاري پركشيدن 
  -  -  93  48  6/11±07/4  84/13±93/5  15/18±36/6  19±25/4  مجموع

درمطالعه بر روي ) 2002(توماس آرمسترانگ ). 2جدول(
گران نيز پوسچرهاي نامناسب شانه وگردن را ريخته

در مطالعه حاضر نيز گردن پس از . ]19[گزارش داده بود
هايي بود كه شيوع زيادي مچ دست و كمر، يكي از اندام

دار معني. ها به خود اختصاص داده بودرا در بين ناراحتي
عضالني و اسلكتيهاينشدن ارتباط بين ناراحتي

هاي دموگرافيك را نيز ميتوان به كمبودن حجم ويژگي
  .نمونه مورد مطالعه نسبت داد

درصد موارد وزن بار بلند شده توسط كارگر  84 در
از عمده داليل مربوط به ). 3جدول(بيشتر از حدمجاز بود

بيشتر بودن وزن بار اعمال شده توسط كارگران را 
توان به متفاوت بودن وزن قطعات آلومينيومي جهت  مي

عدم توانايي (ذوب كردن،استرس حرارتي ناشي از كوره 
، استفاده از مالقه دسته )ورهفرد در نزديك شدن به ك

بلند جهت برداشتن مواد مذاب از كوره، تكرار باالي 
وظيفه در طول روز، وزن قطعه، قرار داشتن آن درون 

در . قالب، پوسچر نامناسب و اعمال نيرو اشاره نمود
در فرآيندهاي توليد آجر ) 2000(مطالعه چانگ و لي 

بلند شده  سوز، نيز نشان داده شده بود كه عمده وزن
. ]20[توسط كارگران از حد توصيه شده بيشتر بوده است

نيز نشان داده بود كه حداكثر قابل  2003سيريلو در 
قبول بار در بلند كردن از فركانس بلند كردن بار تاثير 

كه در مطالعه حاضر نيز علت كاهش  ]21[مي پذيرد 
يافتن وزن مجاز در برخي وظايف، به علت تكرار زياد 

  .آن در طول شيفت كاري بود
درصد موارد وزن بار پايين آورده شده توسط  86در 

در اين مورد ). 3جدول ( كارگر بيشتر از حدمجاز بود
دسته بلند مالقه، استرس حرارتي ناشي از دماي ماده 

جهت ريختن ماده مذاب به درون سيلندر، مذاب، دقت 
تكرار زياد اين وظيفه در طول شيفت كاري، تغيير 

شد كه وزن مجاز بار نيز فاصله افقي از بدن باعث مي
نشان داد كه حداكثر وزن ) 2001(سيريلو . متغير باشد
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قابل قبول پايين آوردن تحت تاثير فاصله پايين آوردن، 
در . ]22[ زه جعبه قرار نداردارتفاع پايين آوردن يا اندا

مطالعه حاضر نيز پايين آوردن بيشتر تحت تاثير فاصله 
  .افقي از بدن، استرس حرارتي بود تا ارتفاع پايين آوردن

درصد موارد وزن بار حمل شده توسط كارگر از  66در 
تكرار باالي وظيفه در طول روز، . حدمجاز بيشتر بود

خميده و ( فاصله حمل طوالني و حالت آرنج متغير بود 
توان از آنها به عنوان عومل داليلي است كه مي) راست

 2008در مطالعه سيريلو در سال . دخيل در آن ياد كرد
 3/20±3/5در وظيفه حمل بار ميانگين و انحراف معيار 

كه در در مقايسه با مطالعه حاضربيشتر بود  ]23[ بود
  ). 4جدول (

يروي درصد در ن 43در وظايف هل دادن در مجموع 
درصد در نگهدارنده، نيروي اعمال شده  59آغازين و 

براي ). 5جدول (توسط كارگر بيشتر از حد مجاز بود
نيروي آغازين كارگر مجبور بود نيروي بيشتري صرف 

پس از آن نيروي . كند تا قطعه را به حركت درآورد
شد تا آن را كشيده نگهدارنده جهت ادامه كار اعمال مي

ز آنجا كه قطعه بيرون آورده شده از قالب ا. و بلند نمايد
گرفت، كارگر به شكل افقي بر روي زمين قرار مي

مجبور بود آن را به حالت عمودي درآورده و سپس اقدام 
به بلند كردن آن با پوسچري نامناسب نمايد و پس از 

هل دادن . نمودآن اقدام به هل دادن گاري نيمه پر مي
عامل مقاوم در (كارگاه  هاي كفگاري پر و ناهمواري

شد كه كارگر در هل دادن سبب مي) برابر حركت گاري
آن، چه در نيروي آغازين و چه در نيروي نگهدارنده 

در مطالعه هاسلم و . نيروي زيادي را اعمال نمايد
ميانگين حداكثر قابل قبول بار واگن ) 2002( همكاران 

 439برقي در وظايف هل دادن بار در حالت معمولي، 
در وظيفه ) 2008(در مطالعه سيريلو . ]24[ نيوتن بود

نيروي آغازين ميانگين و انحراف معيار هل دادن در 
 6/179±7/24و در نيروي نگهدارنده  6/51±7/314

كه در مطالعه حاضر نيز در نيروي  ]23[ نيوتن بود
و در  42/20±56/4آغازين ميانگين و انحراف معيار 

كيلوگرم بود كه  92/17±54/8نيروي نگهدارنده 
تواند به اين علت ه مياختالف زيادي بين اين دو مطالع

كيلوگرم  15باشد كه بارهاي داراي وزن بيش از حدود 
توسط دو نفر بلند شده و گاري پر نيز در بعضي جاها به 

ها نيز در برخي از مكان. شدكمك دو نفر هل داده مي
وجود شيب در كف كارگاه باعث شده است كه براي به 

  .حركت درآوردن نيروي زيادي اعمال نشود
كشيدن فرد مجبور بود كه پس از قرار دادن  در 

قطعات به درون گاري آن را كشيده و پس از طي 
گاهي اوقات . مسافتي، محصول را به سمت انبار ببرد

تعداد محصول درون گاري متغير بود كه باعث گاري 
وزن باالي . به صورت پر يا نيمه پر در نظر گرفته شود

ن كارگاه از عوامل قطعه، وزن خود گاري و ناهموار بود
. همچنين مسافت هل دادن نيز زياد بود. تاثيرگذار بود

ميانگين  2002در مطالعه هاسلم و همكاران در سال 
حداكثر قابل قبول بار واگن برقي در وظايف كشيدن بار 

در مطالعه . ]24[ نيوتن بود 435به صورت معمول، 
در وظايف كشيدن در نيروي  2008سيريلهو در سال 

و در  8/305±5/61آغازين ميانگين و انحراف معيار 
كه در  ]23[كيلوگرم بود2/190±46نيروي نگهدارنده 

مطالعه حاضر نيز در نيروي آغازين ميانگين و انحراف 
 15/18±36/6و در نيروي نگهدارنده  19±25/4معيار 

كه اختالف زيادي بين اين دو  )9جدول (كيلوگرم بود 
  .مطالعه داشت

با اين وجود استفاده از جداول اسنوك داراي برخي 
برخي مزاياي به كارگيري اين روش . بودمزايا و معايب 

وظيفه حمل دستي بار،  5پوشش دادن : عبارتند از
سهولت استفاده از آن، عدم نياز داشتن به تخصص 

نياز داشتن به : توان بهاز معايب آن نيز مي.ويژه 
، عدم )هزينه بر بودن(نيروسنج براي محاسبه نيروها 

ر حين ها از قبيل چرخش دپوشش برخي از وظيفه
مثال سفت كردن پيچ كه دست در حين (اعمال نيرو 

با توجه به . آن اشاره نمود) اعمال نيرو چرخش دارد
شود كه اين روش براي نتايج اين مطالعه توصيه مي

ارزيابي حمل دستي بار در ساير صنايع كشور نيز مورد 
استفاده قرار گيرد تا بتوان با استفاده از آن اقدامات 

بي را براي بهبود شرايط كاري كاركنان اصالحي مناس
  . فراهم نمود
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نتايج نشان داد كه در بسياري از موارد وزن حمل 
شده توسط كارگران بيشتر از حدمجاز است كه شيوع 

هاي اسكلتي ـ عضالني در اين جمعيت باالي ناراحتي
به عالوه . توان مرتبط با آن دانستكارگري را مي

وظيفه حمل  5ادن روش اسنوك به دليل پوشش د
دستي بار و سهولت در استفاده روشي مناسبي جهت 
استفاده در طراحي مجددو ارزيابي اين وظايف در 

ازاين رو، استفاده از اين . گري استكارگاهاي ريخته
روش براي مطالعه وظايف مربوط به حمل دستي بار 

باتوجه به نتايج .شودتركيبي در ساير صنايع توصيه مي
بايست برروي هاي ارگونوميكي ميه، مداخلهاين مطالع

طراحي مجدد وظايف حمل دستي بار، بهبود شرايط 
فيزيكي محيط كار و فراهم نمودن ابزارهاي 

  .ارگونوميكي معطوف شود
  

  تشكر تقدير و 
اين طرح تحقيقاتي توسط كميته تحقيقـات دانشـگاه   
ــماره     ــه شـــ ــدان بـــ ــكي همـــ ــوم پزشـــ علـــ

ــاريخ 890825130578 ــورد  25/08/1389مصــوب ت م
 .حمايت مالي قرار گرفته است
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Abstract 
Background and aims: Casting workers are facing with ergonomics hazards such as overload in Manual 
Material Handling (MMH) tasks which expose them to risk of work-related musculoskeletal disorders 
(WMSDs). There are several methods to determine acceptable weight among which, Snook table is one 
of the oldest one. The aim of the study was to assess prevalence of WMSDs and to investigate MMH 
tasks by Snook tables among casting workers. 
Methods: This cross-sectional study was conducted among 50 casting workers occupying in all of the 
five MMH tasks including lifting, lowering, carrying, pushing and pulling. Nordic Musculoskeletal 
Questionnaire (NMQ) and concise Snook tables were used to gathering required data. Statistical analyses 
were done using SPSS 16.0.  
Results: The most common musculoskeletal disorders in one year prior to the study were hand wrist 
disorders (84%), low back pain (74%) and neck disorders (72%), respectively. The Snook tables results 
indicated that significant differences were found between acceptable weights and workers exerted load in 
lifting and lowering tasks (p<0.05) and also between acceptable forces and workers exerted force in 
pushing/pulling tasks (p<0.05). Overall, in most of cases exerted loads exceeded suggested weights.   
Conclusion:  Regarding to results of the study, ergonomics interventions should focus on redesign of 
MMH tasks, improvement of workplace physical conditions and providing ergonomics instruments.  
 
Keywords: Manual Material Handling, Snook tables, Musculoskeletal Disorders, casting workers. 
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