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ABSTRACT

Background & Objectives: Dairy workers have exposure to wide range of musculoskeletal
disorders in different organs. A little research has been done on dairy worker and their
training on safe working in our country. On the other hand in the industries with more
workers it is often easier to implement safety programs.
Methods: This interventional study was conducted on 50 cattlemen in Abarkooh city.
Working posture was assessed by WISHA and Man-TRA methods and face to face training
was then given on carrying and lifting. Finally the posture was investigated two months after
intervention by Man-TRA and WISHA methods.
Results: The results of the evaluation by WISHA before the intervention show that 84.3% of
dairy workers have desired status. After the intervention, despite the improvements in some
items such as hands and upright back position at work and repeating the task; 83/6% had the
desired status because of non-compliance with the load weight. Statistical analysis of the data
also gave same results. The results of Man-TRA showed, training doesn't affect work period
of time, but increase and decrease in stress score after the intervention on leg, neck, and
shoulder is considerable. Overall, despite the desirable final scores, increase in scores of the
lower limbs and decrease in neck/shoulder scores are important.
Conclusion: Despite the optimum and favorable conditions in Abarkooh dairies, the training
programs to improve physical conditions of the back and neck as the most troubled part of the
study, was reported to be effective.
Keywords: Musculoskeletal Disorder; Dairy Worker; Man-TRA Method; WISHA Method.
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ي ارگونومیک بر وضعیت بدنی گاوداران هابررسی تأثیر آموزش
شهرستان ابرکوه

5آمنه فرج اهللا زاده،4، زهرا شریف پور3، بابک فضلی2، سید روح اهللا مرادیانی*1مرضیه نورانی
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20/2/94پذیرش:8/9/93دریافت:

قدمهم
ــد   ــز مانن ــاورزي نی ــت کش ــدنکاري و فعالی ــامع ي ه

فعالیت مخاطره آمیـز  سهاز یکیساختمانی به عنوان
ــخطــرو داراي  ــاال در دنی ا شــناخته شــده و شــغلی ب

عوامـل خطـر  وسـیعی از  طیفکشاورزان در معرض
مطالعات ملی و بین المللی . )1(باشندمیناشی از کار
هــاي فیزیکــی کشــاورزيدهــد نیازمنـدي نشـان مــی 

تواند عاملی جهت بروز اختالالت اسـکلتی عضـالنی   می

چکیده
. هاي مختلـف روبـرو هسـتند   وسیعی از اختالالت اسکلتی عضالنی در اندامطیفکارگران شاغل در دامداري با : زمینه و هدف

انجـام شـده   ایرانفیزیکی در در حرفه دامداري و آموزش در مورد نحوه صحیح انجام کارMSDsتحقیقات اندکی در مورد 
. از سویی در صنایع با تعداد بیشتر کارگر اغلب اجراي برنامه هاي ایمنی ساده تر می باشد. است

ابتدا . ن ابرکوه انجام شدنفر از گاوداران شهرستا50مطالعه حاضر به صورت مطالعه اي مداخله اي در میان تعداد : روش کار
سپس آموزش هـاي الزم  . مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتWISHAو Man-TRAوضعیت بدنی گاوداران با کمک روش 

در نهایت پس از گذشتن دو ماه از مداخلـه  . کردن صحیح بار به گاوداران داده شدورت چهره به چهره جهت حمل و بلندبه ص
. مورد بررسی قرار گرفتWISHAو Man-TRAبا روش آموزشی بار دیگر وضعیت بدنی

گاوداران کد وضعیت مطلـوب  درصد 3/84دادقبل از مداخله آموزشی نشان WISHAنتایج ارزیابی نهایی با روش : یافته ها
دست، وضعیت گیري مناسب بهبود برخی وضعیت ها مانند قرارپس از مداخله آموزشی با وجودامارا به خود اختصاص دادند.

وضـعیت  رعایـت وزن بـار بلنـد شـده،    مـواردي چـون   کمر مستقیم در حین انجام وظیفه و تکرار وظیفه، به علت عدم داشتن 
. نتـایج حاصـل از   بـود نتایج آنالیز آماري نیز گویاي ایـن مطلـب   درصد از جمعیت گاوداران کاهش یافت؛ که6/83مطلوب به

بی تأثیر بوده اما افزایش و کاهش نمره تنش پس از مداخله دت زمان انجام کارنشان داد آموزش در منیزManTRAروش 
برآورد شد.. به طور کلی نمره نهایی در حد مجاز بودآموزشی در اندام تحتانی و گردن/شانه قابل توجه 

ابرکـوه و شـرایط مطلـوب    به طور کلی نتایج نشان داد با وجود بهینه بودن شرایط در گاوداري هاي شهرسـتان  : نتیجه گیري
نی در نواحی کمـر و گـردن بـه عنـوان    اکثریت جامعه مورد مطالعه، میزان تأثیر برنامه آموزشی جهت بهتر شدن وضعیت بد

. مشکل دارترین بخش مطالعه مؤثر گزارش شد
WISHA، روش Man-TRAاختالالت اسکلتی عضالنی، کارگران دامداري، روش : کلیديه هايواژ
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MSD1ي کـاري  هـا گزارشات بررسـی محـیط  . باشد
مشکالت موجود در کشـاورزان  درصد70سودان نیز

در شــغل . )1(دانـد مـی را اخـتالالت اسـکلتی عضـالنی   
بـه  MSDsکشاورزي، بار کار فیزیکی و به دنبـال آن  

هـا و نـاراحتی هـا ترین عامل ایجاد آسـیب عنوان رایج
ــد  ــده ان ــزارش ش ــالنی . )2(گ ــکلتی عض ــتالالت اس اخ

)MSDs ــدون ــه اعصــاب، تان ــا) شــرایطی اســت ک ، ه
. کنـد مـی عضالت و سـاختار حمـایتی بـدن را درگیـر    

نـامطلوب،  وضعیت بدنیشامل MSDsعوامل خطر
تکرار، نیرو، ارتعاش، سرعت انجام کار، طراحی ابزار و 
فاکتورهاي فـردي و از سـویی تقاضـاي فیزیکـی کـار      

ـ    امانند بار کاري، یکنواختی و وظایف کـاري تکـراري ب
اجتمـاعی از قبیـل فشـار    -احتساب فاکتورهاي روانـی 

زمانی، زمان طوالنی، آزادي عمـل و رضـایت شـغلی    
کننده اختالالت ه عنوان عوامل مستعدتواند بمیپایین
ي هـا ي فوقانی در میـان کـارگران در حرفـه   هااندام

محققین برزیلـی وظـایف   . )3،4(مختلف قلمداد شود
و ناتوانی شغلی کشاورزان را در میان MSDمنجر به 

حــوادث ناشــی از ســایر مخــاطرات موجــود شــامل
تجهیزات مکانیکی، مخاطرات تنفسی، حوادثی چون لگد

جـایی و بررسـی   ضربه حیوانـات، حـوادث حـین جاب   و
مواد شیمیایی، مواجهه با گرما یا سرماي بیش از حـد،  

آمیـز و  ي پوستی، سطوح صـداي مخـاطره  هابیماري
مخاطرات الکتریکی، جابجایی و حمل تجهیـزات، حمـل   

قلمـداد  بارهـاي سـنگین وپوسـچر نـامطلوب کـاري     
نـامطلوب  بلنـدکردن که دراین میـان تکنیـک   کردند

مسئول درصد باالیی از کمـردرد در میـان کـارگران    
.  )3,4(کشاورزي است

ي مهـم کشـاورزي و   هاصنعت دامداري یکی از بخش
با تعـداد کـم   ها اغلب دامداري. تولیدات غذایی است

یک یا دو کارگربه علت کاهش سیستم حمایتی و تغییر 
ي هـا فرآیندهاي موجود ملزم به فعالیـت در شـیفت  

دامـداري مخصوصـاً   . )5,6(باشـند مـی طوالنی کاري

1 MSD: Muscle Skeletal Disorder

ي فیزیکـی، پوسـچر کـاري    هـا دوشی با نیازمنديشیر
نامطلوب و حرکات و وظـایف تکـراري، دوره ناکـافی    

ي ناشـی از لیزخـوردن در کـف    هااستراحت و آسیب
اي ي روزانـه هـا لغزنده طویله و انبـار غلـه و فعالیـت   

چون شیردوشی، نظافت اصطبل، غذا دادن به حیـوان  
ــاله ــتاري از گوس ــیو پرس ــک م ــتم اس ــد سیس لتی توان

بـه  . )3(عضالنی دامداران را تحت تـأثیر قـرار دهـد   
، دسـت  هادر نواحی پایین کمر، شانهMSDنحوي که

ــچ  ــوو م ــادســتان و زان ــایع  ه ــی از مشــکالت ش را یک
کـارگران دامـدار بـا حـداقل دو     . داننـد میدامداران

مرتبه کار روزانه شیردوشی مجبور به بـاقی مانـدن   
. طبـق مطالعـات یـک سـوم     )3(در دامداري هسـتند 

ي خانگی، اغلـب یـا   هاکنندگان شیر در دامداريتولید
در اکثر مواقـع عالئمـی را در نـواحی شـانه و گـردن      

افزایش زمان کـار، دوشـیدن تعـداد    . اندتجربه کرده
گاوهاي بیشتر در سـاعت، بـار کـاري فیزیکـی بـاال و      

عوامـل خطـر  بـاال، از جملـه   ي تکـراري روتـین  کارها
بــالقوه مواجهــه یافتــه بــا عالئــم اســکلتی عضــالنی در 

مطالعـه  در . مطالعات دامداري سـودان بـوده اسـت   
شـیوع معنـادار و بـاالي سـندرم تونـل کارپـال       فوق، 

درمیان کارگران شیردوش نسبت به دیگر وظایف در 
بدین ترتیب. )5(شدگزارشایالت متحده، اندامدار

توان بیان کرد که شغل دامداري به علت وظـایف  می
و حمل بارهـاي سـنگین و پوسـچر    بلندکردنمختلف 

توانـد سـبب افـزایش بـار کـاري      مـی بدنی نامناسب
فیزیکـی و بـه دنبـال آن سـبب آسـیب و صـدمه بـه        

. )7(عضالنی شود-سیستم اسکلتی
اي نشان دادنـد کـه   همکاران در مطالعهو2کولزتراپ

MSD   86(مکــرراً از ســوي کشــاورزان دامــدار (%
ي فوقـانی هـا که اغلـب در انـدام  گزارش شده است

زنـان کشـاورز دامـدار    . باشدمی%)60(کمر%) و52(
چنین اختالالتی را با درصد بیشتري در تمـامی نـواحی   

%) و دست و مـچ دسـت  71(هابدن به خصوص شانه
و 36(بـه ترتیـب  %) نسبت به مردان همکار خود57(

2 Kolstrup
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از سویی چندین مطالعه نشـان  . )1() نشان دادند11%
داد شیردوشی شرایط خطرناکی را به خصوص بـراي  

. آوردمینواحی فوقانی مخصوصاً براي زنان به وجود
چندین مطالعه و بررسـی نیـز ارتبـاط میـان تقاضـاي      

بـروز  کاري باال، کنترل پایین، حمایت اجتمـاعی کـم و  
MSDs  مطالعـه  امـا . در کمر را خاطر نشـان کردنـد

با وجود تقاضاي کاري باال و بروز نشان دادکولزتراپ
MSDي فوقانی هابه خصوص در نواحی کمر و اندام

؛ یــادي از کــارگران دامــدار و شــیردوشدر تعــداد ز
نتایج . به نسبت باال بودکنترل، حمایت و رضایت شغلی 

در MSDمعنـاداري بـراي   عامل خطر نشان داد هیچ 
اجتمـاعی نسـبت بـه فاکتورهـاي     -میان عوامل روانی

اي نتـایج مطالعـه  . وجـود نـدارد  MSDفیزیکی بروز 
ــه مقایســه شیردوشــی صــنعتی و ســنتی   دیگــر کــه ب
پرداختــه بــود، حــاکی از وضــعیت بــدنی نــامطلوب و 

در شیردوشی صنعتی و درصد9و 38غیرقابل قبول 
تجهیز و نصـب سیسـتم   . سنتی به ترتیب گزارش شد

خطی شیردوشی، پوسچر کاري را بهبـود بخشـیده و   
درصــد11بــه درصــد29تعــداد پــیچش کمــر را از 

بهبود شرایط کاري پس از توصیف شرایط . کاهش داد
85خطرناك و بحرانی شیردوشـان بـه صـورت تنهـا     

زمان درصد76از زمان کار با کمر مستقیم ودرصد
و 1کرمیتمطالعه . )1(ام شدبا بازوان تحت شانه انج

در کشـاورزان  MSDsبر روي میزان شیوع همکاران 
نشان داد که گروه مذکور داراي شیوع باالیی از کمر 

مانند مچ دست و هاي تحتانی درد، درد شانه، و اندام
سـالیانه  درصـد 5علیرغم رشـد  . )8(بودندساعد را

بـه  2000میلیـون تـن در سـال    6/5تولیدات شیر از 
در ایران و خودکفـایی  2010میلیون تن در سال 5/9

متأسفانه سالمت و بهداشت دامداران ، تولید شیردر
کمتر مـورد توجـه محققـین در سرتاسـر دنیـا قـرار       

از آنجا که گاوداري، صنعتی برجسته . )9(گرفته است
لـذا  ،باشـد مـی و مورد اهمیت در شهرستان ابرکـوه 

تـا بـا بررسـی    ندآن شـد دراین مطالعه محققین بـر 

1 Kermit

ي هاوضعیت بدنی گاوداران و با هدف افزایش برنامه
،ي الزم به کـارگران ایـن بخـش   هاآموزشی و آگاهی

ي آنـان و حتـی   هـا ایمنی را بـراي کـارگران، خـانواده   
. نمایندمصرف کنندگان این بخش فراهم 

روش کار
اي در میان اي مداخلهمطالعه حاضر به صورت مطالعه

تعداد گاوداران . گاوداران شهرستان ابرکوه انجام شد
کـه  نفـر بـود  50یري شهرسـتان تقریبـاً   داراي گاو ش

بـا توجـه   . تمام جامعه آماري مطالعه را فراهم کردند
حمـل و  هـا ترین وظـایف در گـاوداري  به این که مهم

کردن علوفــه، خــوراك دام و ظــروف شــیر   بلنــد
باشد؛ لذا ابتدا وضعیت بـدنی گـاوداران بـا کمـک     می

مـــورد بررســـی و WISHA3و Man-TRA2روش 
ــین  . مطالعــه قــرار گرفــت ــه کمــک دورب بررســی ب

بـرداري و مصــاحبه انجــام شـده کــه تعــدادي از   فیلم
سپس . تصاویر گرفته شده در ذیل آورده شده است

ورت چهـره بـه چهـره جهـت     هاي الزم به صآموزش
کردن و حمل و بلندکردن صـحیح بـار از جملـه بلنـد    

حمل بارهاي با وزن کمتر، وارد کردن فشار ناشـی از  
بار بار بیشتر بر عضالت پا به جاي کمر، نزدیک کردن

به بدن و افزایش دفعـات حمـل بـار و تعـداد نفـرات      
در نهایت پـس ازسـپري   . شاغل به گاوداران داده شد

شدن دو ماه از مداخله آموزشی بـار دیگـر وضـعیت    
مورد بررسی WISHAو Man-TRAبدنی با روش 

. قرار گرفت

2 Manual Tasks Risk Assessment Tool
3 Washington State Checklist
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روش و ابزاري است که اولین بار Man-TRAروش
بـر اسـاس   و همکاران1استریکرتوسط 2000در سال 

جهـت  ایـن روش . )1(شاخص تنش اندام طراحی شد
ي کـار  هـا حمل دستی بار و با هـدف بررسـی محـیط   

اخـتالالت اسـکلتی   عوامل خطرداراي وظایف دستی و 
در ایـن روش  . باشـد مـی ي کـاري هـا عضالنی محیط

مواردي چون زمان کـار، نیـرو، سـرعت انجـام کـار،      
. گیردمیارتعاش مورد بررسی قراروضعیت بدنی و 

1 Straker

که به (2مدت زمان کار خود به صورت زمان کلی کار
شـود کـه فـرد بـه صـورت کلـی و       مـی زمانی اطالق

3ن، مدت زما)پردازدمییفه کاري خودروزانه به وظ

زمان هر تکرار از یک وظیفه بدون وقفه و استراحت (
شـامل  ناحیه بدن 4و اختالل با دیگر وظایف براي هر 

ي تحتانی، کمر، گردن/شانه و بازو/مچ دست هااندام
مدت زمانی که وظیفـه اي  (4چرخه زمانیو)و دست

کـه مـدت   )شـود میبیشتر از یکبار بدون اختالل انجام
و از به صورت ترکیبی با یکدیگرزمان و چرخه زمانی

به صورت ترکیبی نیزنیرو و سرعت انجام کار طرفی 
بدنی نـامطلوب بـه صـورت    برآورد شده و وضعیت 

ــاش    ــی و ارتع ــعیت طبیع ــه از وض ــر ناحی ــراف ه انح
تمامی موارد فوق براي هر ناحیـه بـدن بـه    . باشدمی

صورت جداگانـه تعیـین شـده و در نهایـت بـا کمـک       
گیرد:میرابطه ذیل مورد ارزیابی قرار

زمان کلی کار+ عدد حاصل از زمان و چرخه زمـانی+  
ــرعت+ و   ــرو و س ــل از نی ــدد حاص ــدنی  ع ــعیت ب ض

نامطلوب+ ارتعاش 
کـه چنانچـه نمـره   باشـد 5-25توانـد  مـی نمره کلی

نمـره  مجمـوع  و ،5حاصل از نیرو و سرعت برابر بـا  
یا بیشتر 8و پوسچر نامطلوب برابر با نیرو  وسرعت

یـا  15عـدد  عوامـل خطـر   یا مجموع تمامی موارد و 
بیشتر باشد، توجه و بررسی بیشتر و ویژه را طلبیـده  

به عنـوان  WISHAروش. )10(نیاز به کنترل داردو
بلنـدکردن بـار از   عوامـل خطـر  روشی جهت آنـالیز  

سوي سازمان قوانین ارگونومیک کارو صنایع واشنگتن 
ــالیز . اســتخراج شــده اســت WISHAبلنــدکردنآن

رد شـامل وزن بـار بلنـد شـده،     مـو 5شامل محاسبه 
بلندکردنبار، فاصله افقی بلندکردنترین ارتفاع پایین

بار از بدن، تعداد دفعات بار بلند شده و پیچش بـدن  
در ایـن روش  . باشـد مـی به ویژه کمر همراه بـا بـار  

هــدف تعیــین وزن بــار بلنــد شــده متناســب بــا حــد 

2 Total Time
3 Duration
4 Cycle Time

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

ea
lth

jo
ur

na
l.a

ru
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               5 / 9

https://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-1161-fa.html


1396بهار ، اول، شماره هشتمسال جله سالمت و بهداشت                                                                          م50

ــیش از حــد مجــاز و  اســتاندارد و در  صــورت وزن ب
احتمال بروز خطر، اقدامات پیشگیري و کنترلی اسـت 

از جمله مطالعات انجام گرفته به کمک این روش. )8(
ارگونومیک عوامل خطرتوان به بررسی و ارزیابی می

و ،توسط موسوي در شرکت پـارس الکتریـک تهـران   
ي کاري تحـت بازرسـی دولـت    هادر محیط1بورگس

. اشاره کرد

هایافته
علوفه بلندکردنبلندکرن بار در گاوداري به صورت 

شامل سـیفال و یونجـه، خـوراك دام و ظـروف شـیر     
قبـل  WISHAآنالیز آماري بـا روش نتایج . باشدمی

دهد میـانگین وزن بـار   میاز مداخله آموزشی نشان
باشـد مـی کیلـوگرم  82/24بلند شده توسط گـاودار  

100کیلـوگرم و حـداکثر   8حداقل بـار بلنـد شـده    (
بیشــترین وضــعیت قرارگیــري دســت در . کیلــوگرم)
) یعنـی مـوقعیتی کـه دسـت در    ٪2/38(40ناحیه کد 

یا کمی باالتر از بازو قـرار داشـته و از   راستاي کمر و
زمان انجام کـار هـم بـا بیشـترین     . باشدمیبدن دور

1-2یعنی فرد ،است9/0و با کد درصد 5/31درصد 
بـار  بلندکردنساعت کار روزانه را با حداکثر یک بار 

درصـد 7/60وضـعیت کمـر  . دهدمیدر دقیقه انجام
امـا در نهایـت و   ، افراد در حین کار داراي پیچش بود

درصـد 3/84پس از ارزیابی نهایی مشخص شـد کـه   
. یا وضعیت مطلوب را به خود اختصاص دادنـد okکد 

اما پس از مداخله آموزشی میانگین وزن بلنـد شـده   
کیلـوگرم  4/29کیلـوگرم،  120و حداکثر 7با حداقل 

بیشترین وضعیت قرارگیـري دسـت در   . محاسبه شد
ـ ٪6/42(55ناحیه کد  ی مـوقعیتی کـه دسـت در   ) یعن

موقعیت کمی پایین تر از کمرو نزدیـک تـر بـه بـدن    
1/54زمان انجام کار هم با بیشترین درصد . باشدمی

ساعت یـا کمتـر   یکیعنی فرد ،است1و با کد درصد
دقیقه 5تا 2در هر بلندکردنبار یککار روزانه را با 

) در حین ٪2/67(افراد همچنین اغلب. دهدمیانجام

1 Burgess

اما در نهایت و پـس از  ،کار داراي کمر مستقیم بودند
کـد  ،درصـد 6/83ارزیابی نهـایی مشـخص شـد کـه     

نتـایج  . وضعیت مطلوب را بـه خـود اختصـاص دادنـد    
تفاوت چهینشان داد2آزمون تی زوجیآنالیز آماري

کـارگران  معناداري میان وزن بـار اسـتفاده شـده در   
ــانگین در . قبــل و بعــد از آمــوزش وجــود نــدارد  می

) =005/0p(انحراف کمر)،=000/0p(وضعیت دست
در قبـل  کد نهایی،لذا در) =000/0p(زمان انجام کار

.و بعد آموزش تفاوت معناداري مشاهده شد
) در ٪5/31بیشــترین درصــد زمــان انجــام کــار (    

ساعت کـار  1-2(یعنی فرد 9/0گاوداران در بازه کد 
بلندکردن بـار در دقیقـه   روزانه را با حداکثر یک بار 

دهـد) اسـت. نتـایج آنـالیز آمـاري مقایسـه       انجام می
تفـاوت معنـاداري   چهـی میانگین دو متغیـر نشـان داد  

میان وزن بار استفاده شده در کارگران قبل و بعد از 
زمــانآمـوزش وجــود نــدارد. در میـانگین وضــعیت   

)005/0p=،(کد نهایی)000/0p=،(   از در قبـل و بعـد
آموزش تفاوت معناداري مشاهده شد. 

به صـورت حمـل علوفـه،    هاحمل بار نیز در گاوداري
ي طوالنی یا هاف شیر گاهی تا مسافتوفرغون و ظر

دار از انبار علوفـه تـا محـل نگهـداري دام     سطح شیب
مـورد از  5باشد. در این مطالعه حمل بار با کمک می

شامل مدت زمان کلی انجـام کـار،  ManTRAروش 
نمـره مجمـوع   ،نمره مجموع زمان و چرخـه زمـانی  

، وضعیت قرارگیري بدن و نمره نهایی نیرو و سرعت
ناحیــه از بــدن شــامل 5خطــرجهــت تعیــین میــزان 

ي تحتانی، کمر، گردن/شـانه و بازو/دسـت و   هااندام
مچ دست مـورد برسـی قـرار گرفـت. نتـایج آنـالیز       

قبــل و بعــد از مداخلــه ManTRAآمــاري بــا روش 
به تفکیـک آورده شـده اسـت.    2آموزشی در جدول 

شـود، آمـوزش در   همانطور که از نتایج استنباط مـی 
مدت زمان انجام کـاربی تـأثیر بـوده امـا افـزایش و      

پــس از حاصــل جمــع نیــرو و ســرعتکــاهش نمــره
مداخله آموزشی در اندام تحتانی و گردن/شانه قابل 

2 Paired Samples Test
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نیز به جز هارار گیري اندامباشد. وضعیت قتوجه می
گردن/شانه که به نحو محسوسـی بـه سـمت بهبـود     
اوضاع صعود داشته است، تغییـري نداشـته اسـت. بـا     

طـور کلـی در حـد مجـاز     وجود اینکه نمره نهایی بـه 

باشد اما افزایش نمـره بـه خصـوص در وضـعیت     می
اندام تحتانی و کاهش آن در گردن/شانه مورد توجه 

.است

wishaتفاوت فراوانی وضعیت افراد، قبل و بعد از آموزش در روش. 1جدول

متغیرها
بعد از آموزشقبل از آموزش

P value درصدتعداددرصدتعداد

وضعیت کمر
368/23202/13وضعیت کمر منحرف

005/0
256/16412/27وضعیت کمر صاف

نتیجه نهایی
488/31518/33مطلوب

471./
136/8106/6مخاطره

تعداد دفعات بلندکردن بار
1≤368/23584/38

000/0
1>256/1632

ساعات کاري روزانه
2<584/38607/39

159/0
2>3217/0

وزن بار استفاده شده
(کیلو گرم)

10<17/032
766/0 20-10309/19249/15

20>309/19345/22

WISHAتفاوت فراوانی قبل و بعد از مداخله آموزشی با روش .1نمودار 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

انحراف از وضعیت کمر تعداد دفعات بلند کردن بار وضعیت مخاطره

قبل از مداخله آموزشی

بعد از مداخله آموزشی
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ManTRAانجام وظیفه در اکثریت جامعه آماري قبل و بعد از مداخله آموزشی با کمک روش عامل خطر ارزیابی.2جدول 

بازو/دست و مچ دستگردن/شانهکمراندام تحتانی
ScoreAERTScoreAERTScoreAERTScoreAERT

51111114411114511124511قبل
8141112451171311124511بعد 

T:Total time(زمان کلی کار ) R: Repition(مجموع زمان و چرخه زمانی) E: Exertion (مجموع نیرو  وسرعت)

A: Awkwardness(وضعیت بدنی نامطلوب)

ــالیز آمــاري ــایج آن نشــان داد تفــاوت تــی زوجــینت
معناداري میان میانگین نمـره وضـعیت بـدنی کمـر و     

وجـــود داردگـــردن در قبـــل و بعـــد از آمـــوزش 
)000/0p=00/0وp=( .   در حالی کـه ایـن تفـاوت در

همچنـین  . شـت وضعیت بدنی اندام تحتانی وجـود ندا 
در نمره نهایی پاها و گردن قبـل و بعـد از آمـوزش    

.)=00/0pو=000/0p(بوداوت معنادارتف

بحث و نتیجه گیري
و هـا با وجـود مطالعـات انجـام گرفتـه در دامـداري     

بررسی مسائل بهداشت، ایمنی و به خصوص وضعیت 
بدنی متأسفنانه تاکنون در ایـران بررسـی مسـتقل و    
جامعی در دامداران با هـدف رفـع مشـکالت موجـود     

بـر  محققین در مطالعـه حاضـر   لذا . انجام نشده است
تا پس از بررسی شرایط گـاوداران شـیري   شدندآن 

. بپردازنـد شهرستان ابرکوه، به رفع مشکالت احتمالی 
بررسـی وضـعیت بـدنی گـاوداران بـا      حاصل ازنتایج 

ــان دادWISHAو Man-TRAروش  درنشــــــــ
ي شهرستان نیز همانند آنچـه در تمـامی   هااوداريگ

نفـر کـارگر   3یا حداکثر 1باشد میشایعهادامداري
ي طــوالنی را بــه صــورت هــامجبورنــد مــدت زمــان

روزانــه در دامــداري ســپري کــرده و کلیــه وظــایف 
تـرین  نشان داد مهمهابررسی. موجود را انجام دهند

ي ابرکـوه بلنـد و یـا    هـا مشکل موجـود در دامـداري  
کردن بار در وضـعیت بـدنی نامناسـب بـا کمـر      حمل

ي بلنـد شـده در   هـا ، دسـت خمیده یا داراي انحـراف 
بـار جابجـایی باالتر از بازوها یا دورتـر از بـدن حـین    

بیشـترین  ندنتایج در این خصوص نشان داد. باشدمی

وضعیت نـامطلوب بـدنی در نـواحی کمـر و فوقـانی     
کــه و همکـاران 1تویـور باشـد آنچـه بـا مطالعـه     مـی 

ــوم      ــک س ــتالالت در ی ــترین اخ ــرد بیش ــرآورد ک ب
در نواحی شـانه و گـردن بـوده    ي خانگیهادامداري

نیـز  همکـاران کـولزتراپ و  . )5(، مطابقـت دارد است
MSD را از جمله مشکالت غالب دامداران به خصوص

آنچـه  . در نواحی کمر و اندام فوقانی گزارش دادنـد 
اغلب ناشی از عامل فیزیکی محیط کـار قلمـداد شـد   

صـلی محققـان پـروژه حاضـر     با توجه به هـدف ا . )1(
ي الزم هـا مبنی بـر رفـع مشـکالت موجـود، آمـوزش     

شــامل نحــوه صــحیح وضــعیت بــدنی حــین حمــل و  
نتایج نشان داد به . بار به کارگران داده شدبلندکردن

ي شهرسـتان ابرکـوه   هاطور کلی شرایط در گاوداري
تا حـد زیـادي بهینـه بـوده و اکثریـت جامعـه مـورد        

مطلـوبی قـرار دارنـد امـا بـا ایـن       مطالعه در شرایط 
شـدن  یر برنامه آموزشی جهـت بهتر وجود میزان تأث

هرچنـد تغییـر   . وضعیت بسیار شـگرف گـزارش شـد   
شرایط و نحوه کـار بـا توجـه بـه عـدم تغییـر برخـی        

تمایلشرایط کاري و الزام کار در شرایط نامطلوب و 
کارگر به یک نحو انجام کار هرچند نادرست از جمله 

تــاکنون . شــودمــیخــدوش گــر محســوبعوامــل م
ــر   ــر آن در دیگ ــأثیر آمــوزش ب ــدنی و ت وضــعیت ب
مطالعات و مشاغل مورد بررسی قرار گرفته است؛ از 
جمله نویسندگان مقالـه حاضـر در بررسـی وضـعیت     

ــان داد  ــزد نشـ ــتان یـ ــان شهرسـ ــدبـــدنی خیاطـ نـ
ي ارگونومیـک در اصـالح وضـعیت بـدنی     هاآموزش

جادکمه زنی مؤثر واقع ي کاري چرخکاري وهاایستگاه

1 Tuure
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53...                                                                  مرضیه نورانی و همکاران آموزش هاي ارگونومیکتأثیر 

که بـه  نیزمطالعه نورانی و همکاران. )11(شده است
وضعیت بدنی مونتاژکـاران  بررسی تأثیر آموزش بر 

ي گازي پرداختـه بودنـد عـالوه بـر     هاساخت توربین
بــه عنــوان روشــی OCRA1تأییــد اســتفاده از روش 

ــأثیر     ــاري و ت ــاغل مونتاژک ــابی مش ــب درارزی مناس
ي هـا آموزش در بهبود وضعیت، به توصـیه آمـوزش  

ارگونومیــک درکــاهش ســطح خطــر دیگــر مشــاغل  
و همکاران بر 2پیترطی مطالعه اي که . )12(پرداختند

روي اختالالت اسکلتی عضالنی کشاورزان انجام دادنـد  

1 Occupational Repetitive Actions
2 Peter

ــایف      ــاغل و وظ ــیون مش ــه اتوماس ــد ک ــان کردن بی
کشــاورزي و آمــوزش در مــورد نحــوه اســتفاده از  

توانـد  مـی دسـتگاهی تجهیزات کشاورزي و تکنولوژي 
میزان بروز این اختالالت را در کشاورزان کاهش دهد

)13(  .

تشکر و قدردانی
از همکــاري صــمیمانه جهــاد کشــاورزي نویســندگان

ي هــاشهرســتان ابرکــوه و تمــامی پرســنل گــاوداري
ــه در    ــوه ک ــتان ابرک ــه شهرس ــام مطالع یــاري انج

. نمایندمیرسانیدند، صمیمانه تشکر و قدردانی

References
1- Kolstrup CL. Work-related musculoskeletal discomfort of dairy farmers and employed workers.
Journal of Occupational Medicine and Toxicology. 2012;7 (1):23.
2- Kirkhorn SR, Earle-Richardson G, Banks R. Ergonomic risks and musculoskeletal disorders in
production agriculture: recommendations for effective research to practice. Journal of agromedicine.
2010;15 (3):281-99.
3- Park J-H, Lim H-S, Lee K. Work-Related Musculoskeletal Symptoms Among Dairy Farmers in
Gyeonggi Province, Korea. Journal of Preventive Medicine and Public Health. 2010;43 (3):205-12.
4- Ulbricht L, Stadnik AMW, Gontijo LA. WORK-RELATED MUSCULOSKELETAL
DISORDERS AND THEIR RISK FACTORS: EXCLUSIVE URBAN PATHOLOGY, Challenges
and Maturity of Production Engineering: competitiveness of enterprises, working conditions,
environment. São Carlos, SP, Brazil, 12 to 15 October – 2010.
5- Roscerance JC, Douphrate DI, editors. Ergonomic Exposure Assessment of Posture and Muscle
Activity in Large-Herd Dairy Parlors. Ergonomics, Safety, and Health International Conference of
Agricultural Engineering-CIGR-AgEng 2012: Agriculture and Engineering for a Healthier Life,
Valencia, Spain, 8-12 July 2012; 2012: CIGR-EurAgEng.
6-Health & safety  guidelines  for  ontario  dairy farms,  Farm Safety Association Inc. The Farm
Safety Association wishes to thank the  Ontario Ministry of  Agriculture and Food  for their assistance
in producing these  Guidelines for Ontario’s Dairy Farms,3 page.
7- Gustafsson B. The health and safety of workers in a confined animal system. Livestock Production
Science. 1997;49 (2):191-202.
8- Davis KG, Kotowski SE. Understanding the ergonomic risk for musculoskeletal disorders in the
United States agricultural sector. American journal of industrial medicine. 2007;50 (7):501-11.
9- Sabbaghi MA. industrial milk production units Economical evaluation of Khuzestan province.
European Journal of Experimental Biology. 2013;3 (6):49-53.
10- Li G, Buckle P. Current techniques for assessing physical exposure to work-related
musculoskeletal risks, with emphasis on posture-based methods. Ergonomics. 1999;42 (5):674-95.
11- SM J. musculoskelatal disorders assessment by RULA method and the effect of ergonomic
training on tailors body posture. occupational medicine of yazd. 2013 (ergonomic):43-50.
12- M N. Ergonomic body posture assessment by OCRA software in gas turbine industry assembler
and the effect of ergonomic training on reducing risk level. occupational medicine. 2013:304-11.
13- Lundqvist P. Occupational health and safety of workers in agriculture and horticulture. New
Solutions. 2000;10 (4):351-65.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

ea
lth

jo
ur

na
l.a

ru
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

https://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-1161-fa.html
http://www.tcpdf.org

