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تعاریف ارگونوميتعاریف ارگونومي

چیست؟چیست؟  ارگونوميارگونومي��
    بهبه((  نوموسنوموس  وو  ))کارکار  معنيمعني  بهبه((ارگوارگو    دوواژهدوواژه  ازاز  تلفیقيتلفیقي  ارگونوميارگونومي��

  رامازینيرامازیني  درمطالعاتدرمطالعات  ریشهریشه  اصط(حاصط(ح  ایناین  ..باشدباشد  ميمي  ))قانونقانون  معنيمعني
    رويروي  بربر  نامناسبنامناسب  وابزارهايوابزارهاي    نامناسبنامناسب  وضعوضع  تاثیراتتاثیرات  بربر  مبتنيمبتني

..دارددارد  ۱۷۰۰۱۷۰۰  سالسال  اوائلاوائل  دردر  کارگرانکارگران  س(متيس(متي ..دارددارد  ۱۷۰۰۱۷۰۰  سالسال  اوائلاوائل  دردر  کارگرانکارگران  س(متيس(متي
��ILOILO  انسانانسان  تطابقتطابق  زمینهزمینه  دردر  وتحقیقاتيوتحقیقاتي  پژوهشپژوهش۱۹۶۱۱۹۶۱  سالسال  دردر    

..شودشود  شناسایيشناسایي  ارگونوميارگونومي  علمعلم  شدشد  باعثباعث  کهکه  دادداد  انجامانجام  کارکار  بابا
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تعاریف ارگونوميتعاریف ارگونومي

Job
Characteristics

Human
Capabilities

 با انطباق جهت كاري ايستگاههاي ابزارها، طراحي با ارگونومي
 كارگر اينكه نه يابد، مي كاركردن هوشمندتر براي راهي كارگر،

  .نمايد منطبق كار با را
3

::کارکار  الملليالمللي  بینبین  سازمانسازمان  تعریفتعریف

تعاریف ارگونوميتعاریف ارگونومي

::کارکار  الملليالمللي  بینبین  سازمانسازمان  تعریفتعریف
  بابا  آنآن  وهمبستگيوهمبستگي  وپیوستگيوپیوستگي  بیولوژیکيبیولوژیکي  علومعلوم  گیريگیري  کارکار  بهبه

  انسانانسان  بینبین  تطابقتطابق  ایجادایجاد  منظورمنظور  بهبه    ومهندسيومهندسي  فنيفني  علومعلوم
  رفتنرفتن  باWباW  حاصله،حاصله،  فشارهايفشارهاي  کاهشکاهش  بابا  کارکار  شدنشدن  سبكسبك  وکار،وکار،
  کهکه  ابزارابزار  بودنبودن  وایمنوایمن  کاريکاري  هايهاي  محیطمحیط  دردر  حفاظتحفاظت  سطحسطح  کهکه  ابزارابزار  بودنبودن  وایمنوایمن  کاريکاري  هايهاي  محیطمحیط  دردر  حفاظتحفاظت  سطحسطح

  ميمي  کارکار  وصحیحوصحیح    مناسبمناسب  وانجاموانجام  فعالیتفعالیت  منجربهمنجربه  نهایتنهایت  دردر
        ..گرددگردد
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    كاراييكارايي  بهبه  كاركار  شدنشدن  وآسانوآسان  وسائلوسائل  وو  ابزارابزار  بهبودبهبود  دليلدليل  بهبه  صنايعصنايع  ازاز  بسياريبسياري  دردر��
  كاركار  كهكه  استاست  ايناين  بربر  سعيسعي  منظورمنظور  همينهمين  بهبه..گرددگردد  ميمي  افزودهافزوده  نيزنيز  وريوري  وبهرهوبهره

هدف ارگونوميهدف ارگونومي

  كاركار  كهكه  استاست  ايناين  بربر  سعيسعي  منظورمنظور  همينهمين  بهبه..گرددگردد  ميمي  افزودهافزوده  نيزنيز  وريوري  وبهرهوبهره
..يابديابد  بهبودبهبود  كاركار  وابزاروابزار  شودشود  اصالحاصالح  كنندهكننده  خستهخسته  هايهاي

    آالتآالت  ماشينماشين  ها،ها،  دستگاهدستگاه  كهكه  استاست  ايناين  بربر  تالشتالش  كاركار  محيطمحيط  صحيحصحيح  طراحيطراحي  بابا��
  وو  خودخود  منطقيمنطقي  وو  صحيحصحيح  جايجاي  دردر  هاها  ودكمهودكمه  درجاتدرجات  انواعانواع  ها،ها،  نقالهنقاله  ونوارونوار

  بهبه  توجهتوجه  بابا  ماشينماشين  صحيحصحيح  طراحيطراحي..باشدباشد  داشتهداشته  قرارقرار  كارگركارگر  بدنبدن  بابا  متناسبمتناسب
..  اپراتوراپراتور

  آمدنآمدن  وجودوجود  بهبه  باعثباعث    فنونيفنوني  ازاز  استفادهاستفاده  بابا  بلكهبلكه  نيستنيست  نظامنظام  يكيك  ارگونوميارگونومي��  آمدنآمدن  وجودوجود  بهبه  باعثباعث    فنونيفنوني  ازاز  استفادهاستفاده  بابا  بلكهبلكه  نيستنيست  نظامنظام  يكيك  ارگونوميارگونومي��
..شودشود  ميمي  كاركار  هايهاي  محيطمحيط  دردر  نظامنظام

    ازاز  استفادهاستفاده  بابا  كارگرانكارگران  وو  اشخاصاشخاص  بابا  كاركار  دادندادن  سازشسازش  علمعلم  ايناين  اساساساس    ��
  ..باشدباشد  ميمي  كاريكاري  روشهايروشهاي

7

:سئوال يک

کاربرد ارگونومی را در علوم مختلف بيان نماييد؟
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هدف ارگونومي در سيستم انسان و ماشين 

انسانانسان ماشینماشین

فصل مشترکفصل مشترک

9

هدف ارگونومي از نظر مهندسي صنايع 

افزایش تولیدافزایش تولید

کاربرد ارگونوميکاربرد ارگونومي
فراوري نیروي کارفراوري نیروي کار وريوري بهرهبهره افزایشافزایش

سیستمسیستم و فرایندهايو فرایندهاي طراحيطراحيکاهش هزینه هاي درمانيکاهش هزینه هاي درماني

سازمانسازمان اقتصادياقتصادي ومنابعومنابع درآمددرآمد شدنشدن فزونفزون
10
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    گونهگونه  بهبه  رارا  ارگونوميارگونومي  هدفهدف  توانتوان  ميمي  فوقفوق  ومفاهيمومفاهيم    تعاريفتعاريف  بهبه  توجهتوجه  بابا

هدف کلی از ارگونوميهدف کلی از ارگونومي

    گونهگونه  بهبه  رارا  ارگونوميارگونومي  هدفهدف  توانتوان  ميمي  فوقفوق  ومفاهيمومفاهيم    تعاريفتعاريف  بهبه  توجهتوجه  بابا
::نمودنمود  توصيفتوصيف  زيرزير

 اصالح طراحي، خصوص در مختلف علوم از استفاده با كه است مطالبي مجموعه
 با توجه و استفاده با انسان با آنها وتطابق محيط مشاغل، ، تجهيزات سازي وبهينه
 وبهداشت وايمني سالمتي سطح ارتقاي هدف وبا گرفته شكل انساني هاي قابليت

  .باشد مي استرس و خستگي وكاهش فضا وري،كاهش بهره وافزايش
 وبهداشت وايمني سالمتي سطح ارتقاي هدف وبا گرفته شكل انساني هاي قابليت

  .باشد مي استرس و خستگي وكاهش فضا وري،كاهش بهره وافزايش

  زيادزياد  بسياربسيار  شيوعشيوع  كاهشكاهش  برايبراي  اييايي  وسيلهوسيله  عنوانعنوان  بهبه  ارگونوميارگونومي  صنايعصنايع  ازاز  بسياريبسياري  دردر
..شودشود  ميمي  گرفتهگرفته  كاركار  بهبه  آنهاآنها  ازاز  ناشيناشي  گزافگزاف  بيمهبيمه  حقحق  وكاهشوكاهش  شغليشغلي  هايهاي  آسيبآسيب

11

مديريت تغيير مديريت تغيير مديريت تغيير 

Management of change

12
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.تغيير و تحول قانون ثابت واليتغير جهان هستي است .تغيير و تحول قانون ثابت واليتغير جهان هستي است�

قصارجم�ت جم�ت قصار

.تغيير و تحول قانون ثابت واليتغير جهان هستي است�
.امروزه ثابت ماندن، تغيير نكردن و بهبود نيافتن مساوي مرگ است�
ديوانگان و مردگان: تنها دو گروه نميتوانند افكار خود را عوض كنند�

.انسان مي تواند با تغيير ذهنيت خود زندگي خود را تغيير دهد
.تغيير آن گاه شروع مي شود كه فردي پله بعدي را ببيند�

١٣

.تغيير آن گاه شروع مي شود كه فردي پله بعدي را ببيند�
.عادت هاي كهنه يكي از موانع بسيار مهم تحول و بهبود است�
.نگاه ما به زندگي، نگاه عادتمندانه است كه بايد هوشمندانه باشد�

Change is a window to the futureChange is a window to the future

چرخ تغيير می چرخد ١٤
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تعريف تحول

 و باورھا و ھا انديشه شدن ذوب فرآيند يعنی تحول
 استقرار و نوين ھای ارزش تثبيت و سنتی رفتارھای

.جديد ھای نظام

١٥

 عالوه كه شوند مي محسوب كارآمد و موفق ،سازمانهايي حاضر عصر در•

ضرورت تحول

 عالوه كه شوند مي محسوب كارآمد و موفق ،سازمانهايي حاضر عصر در•
 ودگرگونيها تغييرات مسير ،بتوانند امروزي جامعه تحوالت با هماهنگي بر
 جهت در را تغييرات اين كه باشند قادر و كرده بيني پيش آينده در نيز را

.كنند هدايت بهتر اي آينده ساختن براي مطلوب تحوالت ايجاد
موج دريا تجربه ترسناكي است، اگر در مقابل آن ايستادگي كنيد شما را •

به گوشه اي پرتاب مي كند، مع ذالك اگر بر آن سوار شويد مي توانـد در  
به طور قطع بسيار ساده تر است .زمان كوتاهي شما را به جاي دوري ببرد 

١٦

به طور قطع بسيار ساده تر است .زمان كوتاهي شما را به جاي دوري ببرد 
كه منتظر امواج تغيير باشيد و بر آنها سوار شويد تا اينكه اصـرار ورزيـد   

. حركت بمانيد و به سويي رانده شويد كه بي
.بايد تغيير و تحول ايجاد كرد رشد ،توسعه و كمالبراي رسيدن به •
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ابزار تغيير

.ھدف وعامل تحول انسان ھا ھستند :نيروی انسانی•

.ابزاری جھت تسريع و حصول اھداف تعييين شده است :تکنولوژی•

ماھيتا تغيير گرا است،  :اط�عات•

١٧

تغيير در انسانھاسطوح ايجاد 

تغييرات در معرفت١.

تغييرات در نگرش يا گرايش٢.

فرديتغييرات در رفتار ٣.

١٨

فرديتغييرات در رفتار ٣.

تغييرات در رفتار گروهي�.
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ديCCدگاھی كCCه نCCوآوری را بيشCCتر يCCك امCCر روان شCCناختی و مربCCوط بCCه ميCCزان  :روان ش��ناختی١.

با تحولبا تحولدررابطه دررابطه سه ديد گاه سه ديد گاه 

ديCCدگاھی كCCه نCCوآوری را بيشCCتر يCCك امCCر روان شCCناختی و مربCCوط بCCه ميCCزان  :روان ش��ناختی١.
.می کندھوش و استعدادھای فردی تلقی 

ديCCدگاه اجتمCCاعی كCCه خ�قيCCت و نCCوآوری سCCازمانی را بيشCCتر امCCری جامعCCه  :جامع��ه ش��ناختی٢.
.شناختی و مربوط به فراھم آمدن محيط و زمينه مناسب برای بروز استعدادھا می داند

ديدگاه سيستمی است كه ايجاد نوآوريھا و استمرار و فراگيری آنھCا در سCازمان را  :سيستمی٣.
يك امر سازمانی يعنی فراتر از عوامل فردی و فراھم آوردن صCرف امكانCات و زمينCه ھCای 

١٩

يك امر سازمانی يعنی فراتر از عوامل فردی و فراھم آوردن صCرف امكانCات و زمينCه ھCای 
.Gزم تلقی می كند

  منظور به رويداد اداره براي وعمدي آگاهانه كوششي : اي برنامه تغيير.1

تغييرانواع  

  منظور به رويداد اداره براي وعمدي آگاهانه كوششي : اي برنامه تغيير.1
. است گرديده تعيين پيش از كه نتايجي به رسيدن

  رويدادهاي  علت به مدت كوتاه در كه دگرگوني نوعي يا:جوش خود تغيير.2
.گردد مي ظاهر تصادفي آمدهاي پيش و طبيعي

٢٠

 بزرگ هاي دگرگوني مجموعه شامل كه تدريجي تكامل با : تدريجي تغيير.3
.ميدهد رخ سازمان يك در مدت دراز در كه است كوچكي و
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اجزاء تغيير

ديدگاه مھارت انگيزه منابع برنامه اجرا =تحول

٢١

Vision Skills Incentives Resources
Action
Plan

Change=

اجزاء تغيير

	��رت 
��ا� ����	 ����	� ا��ا =سردرگمی


د���� 
��ا� ����	 ����	� ا��ا =نگرانی


د���� 	��رت ����	 ����	� ا��ا =مقاومت

٢٢


د���� 	��رت 
��ا� ����	� ا��ا =نااميدی


د���� 	��رت 
��ا� ����	 =ھرزرفتن
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فرآيند تغييرفرآيند تغيير

٢٣

معيارھاي اجراي تغييرمعيارھاي اجراي تغيير

:شوند برآورده بايد معيار چھار تغيير، فرآيند آغاز از بيش :شوند برآورده بايد معيار چھار تغيير، فرآيند آغاز از بيش
 .شود تعيين بايد نتيجه يا مسير١.
 سخت تر خيلي فعلي شرايط در ماندن كه بدانند بايد افراد٢.

 .است تغيير نتايج به رسيدن از
 بكار بايد اندازه گيري و اجرا استراتژي يا سيستم يك٣.

٢٤

 بكار بايد اندازه گيري و اجرا استراتژي يا سيستم يك٣.
 به مطلوب آينده و فعلي شرايط بين فاصله تا شود گرفته
 .شود پر خوبي

 بايد نتايج به دستيابي براي نياز مورد منابع و مھارتھا۴.
.باشند دست يافتني و واقعي
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عکس العمل نيروی انسانی در مقابل تغيير

)کام) مخالف تغيير(مقاومت١.

)درصد با تغيير موافق ۵٠(تبعيت١.

٢٥

)کام) پذيرای تغيير(رھبری١.

:انواع مقاومت

عادت

امنيت

عدم اطمينان عوامل 
به نتايج 

نظرات 
شخصی

مقاومت 
فردی

ھزينه زا 
بودن 
تغيير

عدم 
اطمينان 
از نتايج 
تغيير ھنجارھ

تھديد 
تخص
ص

بی 
توجھی 
به 

تغييرات 
در ساير 
بخشھا

نگرانی 
از تغيير 
ساختار 
قدرت

مقاوم
ت 
سازما
نی

٢٦

عوامل 
اقتصادی

علم و 
دانش

به نتايج 
تغيير

تغيير ھنجارھ
ای 
گروھی

مقاومت سازمانيمقاومت فردي
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روش ھای
استقرار تغيير 

يکباره١.

موازی٢.

تدريجی٣.

٢٧

اطمينان به نتايج حاصل از تغييرات، ميزان : استقرارمعيار انتخاب روش 
نوع تغييرات ، شرايط امکانی و زمانی

تغييرويژگی ھای مديريت 

مشارکتتفھيمتسھيلتحمل

٢٨
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تغييرھای مديريت ويژگی 

:تحمل و بردباری
صدر و بردباری دست افزار سروری است و ساGریسعه 

))ع(امام علی(
:با تمرين بردباری و تحمل انسان دو خصيصه مھم پيدا می کند:با تمرين بردباری و تحمل انسان دو خصيصه مھم پيدا می کند

وسعت ديد.١
کرامت نفس.٢

راھکار افزايش تحمل و بردباری
به ميزان افزايش آگاھی، انسان ديدش وسيع تر و تحملش افزون تر : آگاھی•

.می گردد

٢٩

.می گردد
عشق به کار و به زير مجموعه و پرسنل تحمل انسان را افزون می : عشق•

.نمايد

:تسھيل و آسان سازی
نتيجه و بازتاب تفکر سھولت در انجام امور است

يک مدير فکور ھميشه کوتاه ترين راه را برای مقصد انتخاب ميکند، راھی که مبتنی بر 

تغييرھای مديريت ويژگی 

يک مدير فکور ھميشه کوتاه ترين راه را برای مقصد انتخاب ميکند، راھی که مبتنی بر 
)صراط مستقيم.(تفکر باشد

:  تفھيم و مشارکت
.  به ديدگاھھاي مختلف احترام بگذاريد١.
.  موارد توافق را پيدا كنيد٢.
در مقابل ايده ھاي جديد پذيرا و انعطاف پذير باشيد٣.

٣٠
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:رھبران تغيير بايد به کارمندان بگويند که
مقصد آنھا كجاست •
كسب و كار آنھا چيست •
با چه كساني كار خواھند كرد •
چه چيزي در راه است • چه چيزي در راه است •
از آنھا چه انتظاري مي رود •
ارزشھا كدامند •
تغيير در رويه ھا و فرايندھا چه مواردي خواھد بود •
چگونه اين تغييرات اندازه گيري خواھد شد •
عملكرد آنھا چگونه اندازه گيري خواھد شد •
چگونه رھبران، تغيير را مدل كرده و مي پذيرند•

: دو اصل اساسي براي ايجاد تغيير سازماني وجود دارد
پيوستگي •
. تغيير •

سه استراتژي رھبري تغيير

مستبد، مشارکت با حداقل کارکنان: قدرت                      

به کارکنان اط�عات می دھد و تشخيص نيازھاو انگيزه : استد:ل  تغيير از طريق  

ارزش به آموزش و توسعه،تشويق کارکنان به فراگيری مھارت جديد:بازآموزي                     
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مديريت تغيير و ارگونومي

  ارتقاي براي تجهيزات نگهداري و جايگزيني ، تغيير طراحي -1  ارتقاي براي تجهيزات نگهداري و جايگزيني ، تغيير طراحي -1
. توليد كيفيت و كاري زندگي بهره وري،

  و سهولت براي كاري جانمايي و كاري فضاهاي تغيير و طراحي -2
. نگهداري و خدمات عمليات سرعت

  وظيفه تخصيص و اتوماسيون شامل كاري روشهاي تغيير و طراحي -3  وظيفه تخصيص و اتوماسيون شامل كاري روشهاي تغيير و طراحي -3
. ماشين و اپراتور بين

  در )نور ، ارتعاش ، صدا ، سرما ، گرما( فيزيكي فاكتورهاي كنترل -4
. كاركنان ايمني و بهتر توليد براي كار محل

33

MOC

چه تغييري

ارزيابي تغيير
روش هاي ارزيابي ريسك

ارزيابي تغيير

تصميم گيري

اولويت بندي

اجراي تغيير

MCDMروش هاي 

MCDMروش هاي 
مدل هاي تصميم گيري

34

اجراي تغيير

مميزي  چرخه دمينگ
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روانشناسيروانشناسي  فیزیولوژيفیزیولوژي

ارگونومي علمي چند رشته ایيارگونومي علمي چند رشته ایي

 

طب صنعتيطب صنعتي

روانشناسيروانشناسي فیزیولوژيفیزیولوژي

آناتوميآناتومي
ارگونومي

مهندسي صنایعمهندسي صنایع
مهندسي مکانیكمهندسي مکانیك

بهداشت صنعتيبهداشت صنعتي

35

كاهش وبه حداقل رساندن حوادث

توليد بيشتر  •

مزایاي ارگونومي در محیط هاي صنعتيمزایاي ارگونومي در محیط هاي صنعتي

كاهش صدمات وحوادث در محيط هاي صنعتي•

افزايش راحتي واسايش افراد   • توليد بيشتر  •

افزايش كيفيت محصول  •

كاهش هزينه هاي بهداشتي وپزشكي  •

استفاده مفيد از كاركنان  •

افزايش بازدهي محيط هاي كاري  •

افزايش راحتي واسايش افراد   •

فزايش سطح ايمني وبهداشت حرفه اي دركارگران ا•

كاهش آسيبها، بيماريها و هزينه هاي •
جبران خسارت كارگران

افزايش بازدهي در محل كار•

بهبود وضعيت سالمتي
افزايش بازدهي محيط هاي كاري  •

افزايش وبهبود انگيزه•

كاهش استرس هاي كاري •

36

بهبود وضعيت سالمتي•

كاهش غيبتهاي كاري•

بهبود روحيه شاغلين•
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تاريخچه ارگونومی

37

تاریخچه علم ارگونوميتاریخچه علم ارگونومي
    استاست  WزمWزم  کهکه  کارگرانيکارگراني  دریافتنددریافتند  پزشکانپزشکان  هیجدهمهیجدهم  قرنقرن  ازاز    ••    استاست  WزمWزم  کهکه  کارگرانيکارگراني  دریافتنددریافتند  پزشکانپزشکان  هیجدهمهیجدهم  قرنقرن  ازاز    ••

  باشند،باشند،  داشتهداشته  طوWنيطوWني  زمانزمان  مدتمدت  دردر  رارا  خاصيخاصي  بدنيبدني  وضعیتوضعیت
..شوندشوند  ميمي  عض(نيعض(ني  --اسکلتياسکلتي  مشک(تمشک(ت  دچاردچار

    برخيبرخي  میانمیان  روشنيروشني  ارتباطارتباط  تحقیقاتتحقیقات  گذشتهگذشته  سالسال  ۲۰۲۰  طيطي  دردر    ••
  ازاز  ناشيناشي  آسیبهايآسیبهاي  یایا  عض(نيعض(ني  - - اسکلتياسکلتي  اخت(Wتاخت(Wت  وو  کارهاکارها

..دهددهد  ميمي  نشاننشان  رارا  مکررمکرر  فشارهايفشارهاي ..دهددهد  ميمي  نشاننشان  رارا  مکررمکرر  فشارهايفشارهاي

38



8/23/2013

20

• Bernardino Ramazzini (1633-1714)

تاریخچه علم ارگونوميتاریخچه علم ارگونومي

• Founder of occupational/ industrial medicine.

ايستادن�

نشستن�

حركتهاي تكراري دست�

كار دفتري�

• (Wojciech Jastrzebowski, ( 1799-1882 )
).1857(وي اولين بار از واژه ارگونومي استفاده كرد•

ارگونومي مطالعه و وسيله اي . كار انسان به دو شكل است كار مفيد و كار مضر �

.براي بهبود كار مفيد انساني است

39

• Frank Bunker Gilbreth (1868 - 1924)

تاریخچه علم ارگونوميتاریخچه علم ارگونومي
• Frank Bunker Gilbreth (1868 - 1924)
• Lillian Moller Gilbreth (1878 - 1972 )

بهره وريبهره وري��

مطالعه حركاتمطالعه حركات��

مطالعه خستگيمطالعه خستگيمطالعه خستگيمطالعه خستگي��

40
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اجزاء ارگونومی

41

:اجزای ارگونومی 

جزء قابل تشخيص تشکيل شده است که به  ۴ارگونومی از  جزء قابل تشخيص تشکيل شده است که به  ۴ارگونومی از 
:شرح زير است 

ارگونومی سخت افزار•

ارگونومی محيطی •

ارگونومی نرم افزار يا شناختی • ارگونومی نرم افزار يا شناختی •

ارگونومی ک�ن  •

42
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ارگونومی سخت افزار

 به اط�عات کاربرد و فيزيکی ھای ويژگی بررسی به عمدتا جزء اين• به اط�عات کاربرد و فيزيکی ھای ويژگی بررسی به عمدتا جزء اين•
 محيط در که ، است مربوط افزارھايی سخت ی ھمه طراحی در آمده دست
 از جزء اين .گيرد می قرار استفاده مورد فراغت اوقات و خانه ، کار

 حوادث علل توضيح برای مھندسی روانشناسان ھای کوشش با ارگونومی
 نبوده انسانی خطای حوادث واقعی علت که دريافتند روانشناسان . شد آغاز
 نتوانسته طراح مھندسان ، خ�صه طور به . است مھندسی خطای بلکه
 کلی بطور و نشانگرھا و ھا کنترل طراحی در انسانی عوامل به بودند کلی بطور و نشانگرھا و ھا کنترل طراحی در انسانی عوامل به بودند
 دارای شان طراحی ترتيب اين به و نمايند توجه ماشين –انسان ھای تعامل
  . است بوده زا خطا ويژگی

43

ارگونومی محيطی 

 ھای محيط و طبيعی محيط با انسان ارتباط درک و آگاھی• ھای محيط و طبيعی محيط با انسان ارتباط درک و آگاھی•
 ارگونومی در که است برخوردار ای ويژه اھميت از مصنوعی
 ھا توانايی با ، ارگونومی از جزء اين . ميگردد بررسی محيطی

 ، محيطی گوناگون عوامل برابر در انسان ھای محدوديت و
 اين از . دارد کار سرو ارتعاش و صدا ، گرما ، روشنايی مانند
 می استفاده انسان فعاليت محيط طراحی در ارگونومی از بخش می استفاده انسان فعاليت محيط طراحی در ارگونومی از بخش
 بر آمده وارد محيطی ھای فشار آوردن پايين آن ھدف و شود
  . است انسان

44
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ارگونومی نرم افزار يا شناختی 

 ، اط�عات پردازش مانند ھايی فعاليت با بخش اين• ، اط�عات پردازش مانند ھايی فعاليت با بخش اين•
 چگونگی به و است ارتباط در مسائل حل و استدGل
 در . پردازد می انسان در اط�عات پردازش و دريافت

 به فيزيکی ماھيت از نگرش ، ارگونومی از بخش اين
 اصلی علت . است شده جلب کار شناختی ماھيت سوی
 ای رايانه ھای سامانه و ھا رايانه پيدايش ، امر اين ای رايانه ھای سامانه و ھا رايانه پيدايش ، امر اين
 است

45

ارگونومی ک�ن 

 گفته " خرد ارگونومی" ، ارگونومی از قبلی جزء سه به• گفته " خرد ارگونومی" ، ارگونومی از قبلی جزء سه به•
 محيط و ماشين ، انسان ھای سيستم زير به زيرا ميشود
 يک ک�ن ارگونومی . نمايد می توجه جداگانه بطور
  سرانجام و سازمانی طراحی به فنی – اجتماعی نگرش
اجتماعی نگرش يک ک�ن ارگونومی . دارد کار  نظام
 . دارد کار نظام سرانجام و سازمانی طراحی به فنی –  . دارد کار نظام سرانجام و سازمانی طراحی به فنی – 

 –محيط – انسان تعامل ارگونومی را جزء اين گاھی
 . نامند می سازمان – ماشين

46
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بخش 2

ارگونومي ونقش ان درايمني وبهداشت 

حرفه ايحرفه اي

47

  بینبین  سازمانسازمان  توسطتوسط  کهکه  حوادثحوادث  آنالیزآنالیز
    مشخصمشخص  استاست  گرفتهگرفته  انجامانجام  کارکار  الملليالمللي

ایمني وارگونوميایمني وارگونومي
    مشخصمشخص  استاست  گرفتهگرفته  انجامانجام  کارکار  الملليالمللي
  حوادثحوادث  تمامتمام  اصلياصلي  علتعلت  کهکه  استاست  کردهکرده

::باشدباشد  ميمي  خاصخاص  عاملعامل  دودو
ایمنایمن  نانا  اعمالاعمال  ))الفالف
ناایمنناایمن  شرائطشرائط  ))بب
  %%۹۶۹۶وو  ناایمنناایمن  شرائطشرائط  بدلیلبدلیل  حوادثحوادث  ۴۴%%

96%    ناشيناشي  ناایمنناایمن  ورفتارورفتار  اعمالاعمال  بدلیلبدلیل  حوادثحوادث

%4 Unsafe conditions Unsafe conditions 

%%44

Unsafe actsUnsafe acts

Unsafe conditions Unsafe conditions 
  %%۹۶۹۶وو  ناایمنناایمن  شرائطشرائط  بدلیلبدلیل  حوادثحوادث  ۴۴%%

    ناشيناشي  ناایمنناایمن  ورفتارورفتار  اعمالاعمال  بدلیلبدلیل  حوادثحوادث
    ميمي  آنالیزآنالیز  ایناین  ازاز  ..آیدآید  ميمي  وجودوجود  بهبه  آنآن  ازاز

  شناسایيشناسایي  جهتجهت  کهکه  گرفتگرفت  نتیجهنتیجه  توانتوان
    ..بودبود  عاملعامل  دودو  ایناین  بدنبالبدنبال  بایدباید  خطراتخطرات

%96 Unsafe conditions Unsafe conditions 

created by created by unsafe unsafe 
acts %acts %9696

48
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  اعمالاعمال  بدلیلبدلیل  حوادثحوادث  %%۹۶۹۶  فوقفوق  حوادثحوادث  آنالیزآنالیز  بهبه  توجهتوجه  بابا

ایمني وارگونوميایمني وارگونومي
  اعمالاعمال  بدلیلبدلیل  حوادثحوادث  %%۹۶۹۶  فوقفوق  حوادثحوادث  آنالیزآنالیز  بهبه  توجهتوجه  بابا

..شودشود  ميمي  ایجادایجاد  کارکار  محیطمحیط  دردر  ناایمنناایمن
::دارددارد  وجودوجود  زیرزیر  دWئلدWئل  ایمنایمن  نانا  رفتارهايرفتارهاي  وو  اعمالاعمال  ایناین  برايبراي

  انداند  دیدهدیده  ناکافيناکافي  آموزشآموزش((..داننددانند  نمينمي  افرادافراد  %%۲۰۲۰  حدودحدود  دردر  ))۱۱
))انداند  ندیدهندیده  آموزشآموزش  یایا ))انداند  ندیدهندیده  آموزشآموزش  یایا
))وروحيوروحي  جسميجسمي  ناتوانيناتواني((..توانندتوانند  نمينمي  افرادافراد  %%۱۰۱۰  حدودحدود  دردر  ))۲۲
..تفاوتندتفاوتند  بيبي  وو  خواهندخواهند  نمينمي  %%۷۰۷۰حدودحدود  دردر  ))۳۳

49

 : تعريف ايمني 
 نظم : ايمنی نظم : ايمنی
 کردن کار درست : ايمنی
  خطر از فرار درجه : ايمنی
 قابل غير / تحمل قابل غير ريسک از فرار درجه : ايمنی
قبول

درجه ، چون نسبی است ، ايمنی مطلق نداريم

50
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 :خطر 

 اموال و انسان به رسان صدمه شرايط و پتانسيل
 صفر به خطر صورتيکه در . گويند می خطر را

 عملی که شود می گفته کامل ايمنی آن به برسد
. نيست

51

:خطر ات به دو دسته تقسيم می گردد 

 آسيب قدرت حال در که ھستند خطراتی : بالقوه خطرات•
 توانند می شرايط تغيير صورت در و ندارند را زدن
 حفاظ با پرس ماشين مانند . گردد فرد به آسيب سبب
 برق پريز ، کامل

 حاضر حال در که ھستند خطراتی :بالفعل خطرات• حاضر حال در که ھستند خطراتی :بالفعل خطرات•
 يک مانند . دارند را فرد به زدن آسيب توانايی و قدرت
 حفاظ بدون ماشين يک يا و دار برق شده لخت سيم

52
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 خطراتی شده شناخته خطرات : شده شناخته خطرات•
 و داشته کامل آگاھی آن وجود عدم و وجود از که ھستند

 .است شده شناخته کامل بطور آن ماھيت يا .است شده شناخته کامل بطور آن ماھيت يا
 که ھستند خطراتی ناشناخته خطرات : ناشناخته خطرات•

 فرد برای آن ماھيت يا و نداشته آگاھی آن وجود از يا
 ، گردد می سبب که است مسئله اين . نيست شده شناخته
  . گردد تلقی نسبی کميت يک ايمنی
 خطرات تبديل ايمنی درجه ارتقاء روشھای از يکی

 ھمچنين . است شده شناخته خطرات به ناشناخته ھمچنين . است شده شناخته خطرات به ناشناخته
  . باشد می  بالفعل به بالقوه خطرات تبديل از جلوگيری

53

شناسايي خطر شناسايي خطر 

خطر تعريف -1-1• خطر تعريف -1-1•

OHSAS استاندارد• :كند مي تعريف زير شرح به را خطر 18001

 خسارت يا و انسان به آسيب براي بالقوه موقعيت يا منبع :)Hazard(  خطر•
.باشد مي سازمان اموال به

دومينو مدل• دومينو مدل

 آنكه بدون باشند داشته وجود طوالني هاي مدت براي توانند مي خطرات•
  يا و مرز يك از عبور يا و چاشني نوعي كه رسد مي نظر به .دهد رخ اي حادثه

.دهد رخ اي حادثه كه شود مي سبب آستانه

54
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  در عبور هنگام به كس هر و باشد داشته وجود مدت ها براي ساختمان يك  كف در شكافي است ممكن :مثال•
  و نشود شكافي متوجه عجله، اثر در شخص است ممكن روز يك ولي .نيافتد اتفاقي لذا و بزند قدم آن اطراف
 .ببيند آسيب پايش نتيجه در و بگذارد آن در قدم

  .مي دهد نشان را دومينو مدل زير شكل•  .مي دهد نشان را دومينو مدل زير شكل•

شرايط 
ناامن

تأثير بر سالمتي  
فرد

عدم سالمتي  
سالمتي

اعمال ناامن حادثـه
آسيب به فرد
خسارت

شبه حادثه
)Trigger(آستانه يا چاشني 

55

 ناشي كاري سيستم يا و وضعيت بودن نامناسب از امننا شرايط•

 ظاهر كار محيط مختلف هاي جنبه در امننا شرايط .شود مي ظاهر كار محيط مختلف هاي جنبه در امننا شرايط .شود مي

:از عبارتند آنها از برخي مثال براي .شوند مي

)دود غبار، گردو نور، ميزان( محيطي شرايط

)اشتعال قابل سرد، گرم،( خطرناك ذاتاً محصول )اشتعال قابل سرد، گرم،( خطرناك ذاتاً محصول

  كاري هاي ايستگاه و تجهيزات نامناسب طراحي

56
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 اعمال .اندازند مي خطر به را افراد ايمني و سالمت كه هستند فردي نواقص امن،نا اعمال•
  كه هستند كار مقتضيات از پيروي در قصور واقع در افراد، انگاري سهل از ناشي ناامن

.دهد مي افزايش را شغلي هاي بيماري يا و حوادث بروز احتمال .دهد مي افزايش را شغلي هاي بيماري يا و حوادث بروز احتمال

:از عبارتند امننا اعمال از هايي مثال•

شده تعيين هاي دستورالعمل رعايت عدم

فردي حفاظت وسايل از استفاده عدم

كافي آگاهي عدم

كافي مهارت عدم كافي مهارت عدم

كافي نظارت عدم

نامناسب رفتارهاي

57

مدل دومينو
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مدل دومينوی ھاينريش 

59

فعايت هاي نامناسبواكنش يا پاسخ نامناسببار اضافي

نظريه فاکتور ھای انسانی 
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Some holes dueSome holes due

مدل پنير سوئيسی

Some holes dueSome holes due
to active failuresto active failures

Other holes due Other holes due 
toto

HazardsHazards

61

Successive layers of defences, barriers, & safeguardsSuccessive layers of defences, barriers, & safeguards

toto
latent conditionslatent conditions

LossesLosses

)   bow-Tie( مدل پاپيون 
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خسارات حادثه

خسارات وارد شده به کارفرما• خسارات وارد شده به کارفرما•
توليد–

ماشين آGت–

اعتبار–

فروش–

منابع انسانی–

مالی –

63

مثالهاي از خساراتي كه ممكن است به كارفرما  وارد 
گردد

محروميت از خدمات كارمند مجروح در زماني كه ناتوان مي شود•
هزينه استخدام نيروي موقت 

محروميت از خدمات كارمند مجروح در زماني كه ناتوان مي شود
هزينه استخدام نيروي موقت •
اختالل در كارساير كارمندان•
هزينه هايي كه جهت آموزش كارمند جديد با بپردازد•
وارد آمدن خسارات احتمالي وارد شده به تجهيزات•
هزينه هاي مرتبط با تامين اجتماعي  •
احتمال ادعاي جبران خسارت  • احتمال ادعاي جبران خسارت  •
كاهش ميزان فروش يا از دست دادن مشتريان بدليل بسته شدن يا  •

آتش سوزي
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خسارات مالي به كارفرما رارا مي توان به دو بخش زير تقسيم  
نمود

بيمه شده •

بيمه نشده •

65

:ھزينه ھای بيمه شده 

مسئوليت مشترک • مسئوليت مشترک •
کارفرمايان، محصول ، عموم مردم  •

کليه ريسک ھا •
خسارت به اموالو مواد ، ايجاد وقفه در کار•

وسايل نقليه •
فقط شخص ثالث  •
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:ھزينه ھای بيمه نشده 

خسارت به مواد و محصوGت  • خسارت به مواد و محصوGت  •
خسارت به ساختمان و تجھيزات   •
خسارت به ابزارھا وسايل •
ھزينه ھای قانونی •
ھزينه ھای مربوط به ملزومات اضطراری •
تاخير در توليد•
اضافه کاری و نيروھای موقت •
ھزينه ھای بررسی و تحقيق •
جريمه ھا •
از دست رفتن تجربه •

   
67

 کوه يخ حادثه
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هزینههزینه حوادثحوادث

69

خساراتی که ممکن است به کارمند وارد گردد

علی رغم برخورداری از مزايای دوران بيماری • علی رغم برخورداری از مزايای دوران بيماری •
باز ھم ممکن است درآمد شخص کاھش يابد

در بدترين حالت ، ممکن است فرد ھيچ وقت •
نتواند سرکار رود

ممکن است ھزينه ھای رفت و آمد به مراکز • ممکن است ھزينه ھای رفت و آمد به مراکز •
درمانی ، دارو و غيره نيز به ساير ھزينه ھا 

افزوده شود 
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 روش ھنريچ

سال پيش ھنريچ عنوان نمود که سازمانھا به ازای  ۵٠بيش از • سال پيش ھنريچ عنوان نمود که سازمانھا به ازای  ۵٠بيش از •
ھزينه ھای غير مستقيم در نظر  دGر ۴ھر دGر ھزينه مستقيم 

:   از نظر ھنريچ ھزينه ھای غير مستقيم عبارتند از . بگيرند
ھزينه زمان تلف شده –
ھزينه زمان تلف شده کمک کنندگان –
ھزينه وقت تلف شده کمک ھای اوليه –
ھزينه صدمه ديده مواد و ماشين – ھزينه صدمه ديده مواد و ماشين –
ازدست دادن سفارشات –
–.......

71

 روش گريمالدي و سيموند

. هزينه هاي مستقيم را مي توان به راحتي تعيـين كـرد   
اما هزينه هاي غير مستقيم كاري بيار سخت مـي باشـد   

كه نيازمند ابزار هاي خاصي است 

72



8/23/2013

37

روش گريمالدي و سيموند

براي تخمين هزينه هاي غير مستقيم حادثه فرمول زير را  براي تخمين هزينه هاي غير مستقيم حادثه فرمول زير را  
:  پيشنهاد مي كند 

=  هزينه هاي غير مستقيم 
A  ) تعداد حوادثي كه منجر به روز كاري از دست رفته شده است+ (

C  ) تعداد حوادثي كه منجر به مراجعه به پزشك شده است+ ( ) +تعداد حوادثي كه منجر به مراجعه به پزشك شده است (  

B  ) تعداد حوادثي كه نياز به كمك هاي اوليه داشته اند+ (

D  ) تعداد حوادثي كه منجر به جراحت نمي شود  (

73

روش گريمالدي و سيموند

:  تعريف معيار ها به شرح زير است 
 كلي و كامل جزئي ناتواني شامل شوند مي شده تلف روزكاري به منجر كه حوادثي•

. است موقت . است موقت
 معاينه و دارويي درمان موارد شامل هستند اوليه هاي كمك ارائه نيازمند كه حوادثي•

  .است الزامي پزشك
 تنها كه دارويي درمان موارد شامل هستند اوليه هاي كمك ارائه مند نياز كه حوادثي•

  از كمتر آنها در اموال به صدمه كه حوادثي دسته آن و بوده اوليه هاي كمك نيازمند
. باشد روز يك از كمتر رفته دست از كاري ساعت و دالر 20

  از شامل هستند  ناخواسته حوادث شامل شوند نمي جراحت به منجر كه حوادثي•
 خطر ، دالر 30 از بيش اموال به آسيب ، كاري ساعت 8 از بيش يا 8 رفته دست

  از شامل هستند  ناخواسته حوادث شامل شوند نمي جراحت به منجر كه حوادثي•
 خطر ، دالر 30 از بيش اموال به آسيب ، كاري ساعت 8 از بيش يا 8 رفته دست
 . ندارد پزشك توجه به نياز ، دارد جراحت بالقوه
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روش گريمالدی و سيموند

)=(مقادير پيشنھادی ضريب

A1200*54.51

B1200*13.61

C1200*2.97

D1200*99.01

75

  داليل اهميت گزارش كردن حادثه

كمك به پيشگيري از حوادث مشابه بعدي •

براي اينكه بتوان ادعاي جبران خسارت كرد •

براي انجام اقدامات پيشگيرانه خاص  براي انجام اقدامات پيشگيرانه خاص  •
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چه مواردي را در بررسي حادثه بايد مد نظر قرار داد

....) سقوط ، تعميرات، ( حادثه از چه نوعي است • ....) سقوط ، تعميرات، ( حادثه از چه نوعي است •
حادثه چه نوع جراحتي را ايجاد نموده است •
آيا تخلف از قوانين و مقررات صورت گرفته •
آيا حوادث جزو حوادثي است كه بايد سريعا گزارش شود •
علت اصل حادثه چيست  علت اصل حادثه چيست  •
مقصر حادثه كيست  •
وضعيت محيط در زمان حادثه •

)فصل ، ساعت ( زمان حادثه •
77

 شاخص ھای حادثه

200000*Naccident=
50*40*

200000*

n

Naccident
Afr =

50*40*

200000*

n

Nmiss
Asr =

1000

* AsrAfr
FSI =

٧٨
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Afrlast

AfrlastAfrnew
ScoreTSafe

−=−−

)
200000

(
totaltime
Afrlast
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تفسيرايمن Tضريب 

، اختالف معناداري ندارد   AFRتغييرات -3و + 3انحراف معيار بين  ، اختالف معناداري ندارد   تغييرات -3و + 3انحراف معيار بين 
انحراف ناشي از شانس است . 

كنوني بطور معناداري بدتر از   AFRاست + 3انحراف معيار بيشتر 
AFR  بررسي تغييرات  . قبلي است

ضروري است  

كنوني بطور معناداري بهتر از قبل   AFRاست - 3انحراف معيار كمتر از  كنوني بطور معناداري بهتر از قبل   AFRاست - 3انحراف معيار كمتر از 
حوادث بطور قابل مالحظه اي  .است 

كمتر گزارش شده است  
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ارگونومي وعوامل زیان آور محیط کارارگونومي وعوامل زیان آور محیط کار

81

صدا و ارتعاش

82
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  : موج

  يك تعادل خوردگي برهم يا آشفتگي از است عبارت  يك تعادل خوردگي برهم يا آشفتگي از است عبارت
  منظم نا يا و منظم بصورت سيستم

  انرژي انتقال براي است راهي يك موج

: شوند مي تقسيم دودسته به كلي بطور امواج
مكانيكيمكانيكي•

 مغناطيسي الكترو•

83

:امواج مكانيكي دو دسته هستند
طولي -1
عرضي -2
پيچشي -3

 طولي امواج از شكلي صوتي امواج
 مي منتشر هوا در عموما كه هستند
 گوش با برخورد در امواج اين . شوند

پيچشي -3

 گوش با برخورد در امواج اين . شوند
  كند مي ايجاد را شنيدن احساس
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مشخصات اصلي صدا 

بطور كلي صدا داراي سه مشخصه اصلي مي باشد كه با آنها 
:  شناخته مي شود ، اين مشخصه ها عبارت است از 

فركانس  •
زمان  • زمان  •
انرژي  •

85

  فركانس

  بر كه است زمان واحد در دور تعداد فركانس تعريف، به بنا
  شود مي بيان Hz) (هرتز اساس

  بر كه است زمان واحد در دور تعداد فركانس تعريف، به بنا
  شود مي بيان Hz) (هرتز اساس
  الي 20 فركانسي باند در را صدايي است قادر انسان گوش

 نسبت انسان گوش خاصيت اين كه  بشنود را هرتز 20000
 باشد مي بسياري محدوديت داراي حيوانات از بسياري به
 در صوت مطالعه و بررسي فركانسي باند وسعت به توجه با

  راحتي براي لذا است مشكل بسيار كاري فركانسها تك تك  راحتي براي لذا است مشكل بسيار كاري فركانسها تك تك
  دادي قرار نواحي به را درك قابل صوتي فركانس محدوده كار

 نامند مي صوتي باند يك را آن ناحيه هر و كنند مي تقسيم
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بيناب صدا 

توزيع انرژي در باند هاي فركانسي مختلف را بيناب صدا مي  
نامند  

توزيع انرژي در باند هاي فركانسي مختلف را بيناب صدا مي  
نامند  

بيناب صدا بر اساس نوع اكتاو آن بيان مي گردد كه اكتاو 
بيان كننده ضريب افزايشي باندها مي باشد كه يك تابعي  

:  مي باشد يعني  2نمايي با پايه 
َA = 2K

عدد اكتاو باند مي باشد  Kكه در آن  عدد اكتاو باند مي باشد  Kكه در آن 
و

A  ضريب افزايشي باند است 

87

بيناب صدا 

:  هر باند فركانسي داراي سه محدوده است 
فركانس حد پايين – فركانس حد پايين –
فركانس حد باال –
فركانس حد مركزي –

:   تفاضل فركانس حد باال و حد پايين را پهناي باند مي نامند 

   Fn - BW = Fn+1

نسبت حد باالي فركانسي به حد پايين فركانسي ضريب افزايشي را نشان مي دهد كه مي توان 
  : نوشت   : نوشت 

A = Fn+1 / Fn  = 2 k

:  هر باند توسط فركانس مركزي آن معرفي مي شود كه فركانس مركزي برابر است با 

Fn  .FC =√ Fn+1
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بيناب صدا 
:  اكتاو باند هاي كاربردي در اين رابطه عبارتند از 

اكتاو   1/ 10اكتاو ،   1/ 3اكتاو  ،   1   
:  اكتاو باند هاي كاربردي در اين رابطه عبارتند از 

اكتاو   1/ 10اكتاو ،   1/ 3اكتاو  ،   1   
اكتاو براي كارهاي صنعتي ، 1   
اكتاو براي كارهاي تحقيقاتي و  1/ 10و  1/ 3  

آزمايشگاهي كاربرد دارد 

89

)اكتاو  ١نمونه ( بيناب صدا

فركانس حد پاييني  فركانس حد مركزي Gفركانس حد پاييني فركانس حد با فركانس حد مركزي Gفركانس حد با
٢٢٫۵ ٣١٫۵ ۴۵

٩٠ ۶٣ ٩٠

٩٠ ١٢۵ ١٨٠

١٨٠ ٢۵٠ ٣۶٠

٣۶٠ ۵٠٠ ٧٢٠

٧٢٠ ١٠٠٠ ١۴۴٠

١۴۴٠ ٢٠٠٠ ٢٨٨٠

٢٨٨٠ ۴٠٠٠ ۵٧۶٠

۵٧۶٠ ٨٠٠٠ ١١۵٢٠

١١۵٢٠ ١۶٠٠٠ ٢٣٠۴٠
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زمان  

زمان از دو جنبه مورد بررسي قرار مي گيرد   زمان از دو جنبه مورد بررسي قرار مي گيرد   
دسته تقسيم   4در اين رابطه صدا به : تغييرات صدا در طول زمان –

مي شود  
يكنواخت –
متغير –
منقطع –
 ضربه اي ضربه اي–

در اين رابطه مدت تماس فرد با آلودگي  : زمان در معرض تماس –
در اين رابطه مي توان به استاندارد هاي  . صوتي مطرح مي شود 

صدا اشاره نمود  

91

 انواع صدا از نظر تغييرات صدا در طول زمان
متغير

Fluctuating noise

يكنواخت 
Steady noise

dB dB

±5dB
Fluctuating noise

5-15dB

منقطع     
intermittent noise

>15dB

ضربه اي
Impulse noise

dB
dB

t t

>15dB

t t
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انواع صدا بر اساس شكل موج  

صدا بر اساس شكل موج به دودسته تقسيم مي گردد   
در طبيعت وجود ندارد و در آزمايشگاهها بصورت مصنوعي درست مي شود ، ساده 

صدا بر اساس شكل موج به دودسته تقسيم مي گردد   
در طبيعت وجود ندارد و در آزمايشگاهها بصورت مصنوعي درست مي شود ، ساده •

به اين نوع صدا ها صداهاي خالص و يا . مانند دستگاههاي اديو متر و كاليبراتور 
اين نوع صدا داراي يك فركاس خالص مي باشد . صداي سفيد نيز گفته مي شود 

از چندين فركانس تشكيل مي گردد در صنعت و طبيعت وجود دارد مختلط •
( تكرار در زمان مشخص بصورت دوره اي تكرار شده  كه به آنها صداي صورتي  دوره اي–

pink noise   ( نيز گفته مي شود در صورتيكه از يك نظم خاصي بر خوردار باشد و از
گفته مي شود  موسيقيقبل طراحي شده باشد و داراي طنين باشد به آن 

گفته مي  NOISEبصورت دوره اي تكرار نمي گردد به اين نوع صدا ها  غير دوره اي– گفته مي  NOISEبصورت دوره اي تكرار نمي گردد به اين نوع صدا ها  غير دوره اي–
 شود 
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انواع صدا بر اساس توزيع انرژي

صدا بر اساس توزيع انرژي به دودسته تقسيم مي گردد   صدا بر اساس توزيع انرژي به دودسته تقسيم مي گردد   
اين اصوات در گروه اصوات مختلط طبقه بندي باند باريك •

فركانس را شامل مي گردد    2يا  3و معموال بين . مي شوند 
و يا از يك پهنه محدودي از فركانس منتشر مي گردد  

انرژي صوتي در پهنه وسيعي از انرژي قرار دارد  باند پهن •
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استاندارد صدا 

استاندارد ها . بيان مي شود  Aاستاندارد هاي صدا بر اساس شبكه 
ساعت كار هفتگي بيان گرديده  40ساعت كار روزانه و 8بر اساس 

استاندارد ها . بيان مي شود  استاندارد هاي صدا بر اساس شبكه 
ساعت كار هفتگي بيان گرديده  40ساعت كار روزانه و 8بر اساس 

.  است 
ميزان استاندارد كه از سوي كميته فني بهداشت حرفه اي  

دسي بل مي باشد و به ازاء   85ايران پذيرفته شده است 
در استاندارد زمان مواجه به نصف تقليل مي   dB 3افزايش 

يابد يابد 
ميزان زمان استاندارد مواجهه با صدا را مي توان از رابطه زير  

:بدست آورد 
T( hr) = 8/( 2[0.331(Lp -85)])
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استاندارد صدا 

در صورت مشخص بودن زمان كاري كارگر مي توان از رابطه  در صورت مشخص بودن زمان كاري كارگر مي توان از رابطه  
  زير ميزان مجاز تراز فشار صدا را مي توان بدست آورد

LPa = 94 – 10 log T

T     : زمان مواجهه با صدا به ساعت
LPa  : تراز فشار صوت مجاز
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انرژي  

توان • توان •

شدت •

فشار•
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توان صوت 

مقدار انرژي است كه در واحد زمان از منبع  
:صوتي خارج مي شود از نظر عدد برابر است با 
مقدار انرژي است كه در واحد زمان از منبع  

:صوتي خارج مي شود از نظر عدد برابر است با 

كمترين تواني كه مي تواند گوش انسان را 
وات است بيشترين تواني   10 - 12تحريك كند 

كه انسان مي تواند بدون احساس درد تحمل 

W = J/S

وات است بيشترين تواني   10 تحريك كند 
كه انسان مي تواند بدون احساس درد تحمل 

وات مي باشد   100كند 
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: شدت صوت 

مقدار انرژي صوتي است كه در واحد زمان از واحد 
سطح مذكور عمود بر راستاي موج . سطح مي گذرد 

مقدار انرژي صوتي است كه در واحد زمان از واحد 
سطح مذكور عمود بر راستاي موج . سطح مي گذرد 

صوتي است 

كمترين تواني كه مي تواند گوش انسان را تحريك كند  

I = W/A = W/4лr2

كمترين تواني كه مي تواند گوش انسان را تحريك كند  
وات بر متر مربع است بيشترين تواني كه انسان  10 -12

وات بر  100مي تواند بدون احساس درد تحمل كند 
متر مربع مي باشد  

99

فشار صوت 

مقدار نيروي صوتي وارد شده بر سطح را فشار صوتي  
مي گويند  

مقدار نيروي صوتي وارد شده بر سطح را فشار صوتي  
مي گويند  

همانطور كه قبال توضيح داده شد كمترين فشار موج 
صوتي كه مي تواند گوش انسان را تحريك كند  

I = P
2
/ρC

صوتي كه مي تواند گوش انسان را تحريك كند  
ميكرو بار بيشترين فشار  0,0002پاسكال  0,00002

ميكرو بار است 2000پاسكال يا  200صوتي 
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انواع فشار صوت 

فشار ميانگين - فشار ميانگين -

فشار موثر -

) پيك / ماكزيمم ( فشار حداكثر -
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ط كاريان آور محيز يكيزيعوامل ف    

انسان بر صدا اثرات 

 سوء ريتاث ييشنوا دستگاه جمله از بدن كل بر تواند يم يكيمكان امواج صورت به صدا  
: است توجه مورد مختلف يها جنبه از صدا اثرات باشد داشته

 سوء ريتاث ييشنوا دستگاه جمله از بدن كل بر تواند يم يكيمكان امواج صورت به صدا  
: است توجه مورد مختلف يها جنبه از صدا اثرات باشد داشته

 وضربان شده يعصب ستميس كيتحر باعث تواند يم صدا : صدا يكيولوژيزيف اثرات  
 عوارض نيا كه دهد شيافزا را تنفس تعداد و ژنياكس مصرف و خون فشار ، قلب
 باردار زنان نيهمچن و هستند عروق و قلب  يهايماريب يدارا كه يكسان يبرا

.شود يتلق خطرناك

 يهماهنگ نا و يمغز يها تيفعال شدن كم و يدقت يب باعث صدا : صدا يروان اثرات  
 اثر اجتماع در چه و كار طيمح در چه افراد همه يبرا گردد يم يفكر يكارها

 يهماهنگ نا و يمغز يها تيفعال شدن كم و يدقت يب باعث صدا : صدا يروان اثرات  
 اثر اجتماع در چه و كار طيمح در چه افراد همه يبرا گردد يم يفكر يكارها
  كساني آن يعصب و يروان اثرات نظر از مختلف افراد و نبوده كساني صدا يذهن

 افراد از يبعض يبرا واحد يصدا كي است ممكن لذا رنديگ ينم قرار ريتاث تحت
     .باد دهنده آزار گرانيد يبرا و تحمل قابل
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كار طيمح آور انيز يكيزيف عوامل

 كه شود يم جهيسرگ و استفراغ و تهوع مانند يعالئم ظهور باعث اديز يصدا : صدا يعموم اثرات كه شود يم جهيسرگ و استفراغ و تهوع مانند يعالئم ظهور باعث اديز يصدا : صدا يعموم اثرات

.است گوش رنتيالب كيتحر ليدل به شتريب

: باشند يم اثر چند شامل عمده طور به اثرات نيا : فرد ييشنوا دستگاه يرو بر اثرات  

ييشنوا يدائم افت – ب                                            ييشنوا موقت افت _ الف  

يصوت ضربه – د                                       صدا از يناش ييشنوا افت – ج     

گوش وزوز – ه      
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كار طيمح آور انيز يكيزيف عوامل

صدا كنترل

 كنترل يها روش شامل و بوده كارگر يراحت و آن اثرات كنترل منظور به صدا كنترل كنترل يها روش شامل و بوده كارگر يراحت و آن اثرات كنترل منظور به صدا كنترل

.است يفن كنترل و يتيريمد

يفن كنترل يعموم يها روش

  : )ويپس( سازه بر يمبتن كنترل

يصوت منبع در كنترل  - يصوت منبع در كنترل  -

انتشار ريمس در كنترل - 

يصوت يساز پناهگاه قيطر از كنان كار حفاظت  - 
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ط كاريان آور محيز يكيزيعوامل ف

)وياكت( يبر دفاع صوت يكنترل مبتن )وياكت( يبر دفاع صوت يكنترل مبتن

همواره به  يياز دستگاه شنوا يكنترل صدا است حفاظت فرد ين راه برايآخر:  يحفاظت فرد

كه كارگر با   يساعات يك براين تكنيباشد ا يت ميا موقت توام با موفقي يعنوان راه حل كمك

كنترل صدا به طور موقت  يستم هايكه س يا در زمانين تراز فشار مواجهه داشته باشد و يشتريب

.شود يازكار افتاده اند مجاز شمرده م

له كمال دقت يد در انتخاب وسياست با ين وسائليكه فرد مجبور به استفاده از چن يطيدر شرا

ط از نظر يمح يط صدايباشرا يد تناسب كافيله بايوس يت و راحتيفيرد عالوه بر كيصورت گ ط از نظر يمح يط صدايباشرا يد تناسب كافيله بايوس يت و راحتيفيرد عالوه بر كيصورت گ

الزم جهت  ين آموزش هايط داشته باشد و همچنيمح يكاهش تراز و متناسب با فركانس صدا

.استفاده مطلوب داده شود

105

كار طيمح آور انيز يكيزيف عوامل     

: باشند يم نوع چهار گوش يحفاظها•

 كنترل صرفا و رديگ يم قرار گوش الله يرو كه است يحفاظ شامل : گوش يرو حفاظ كنترل صرفا و رديگ يم قرار گوش الله يرو كه است يحفاظ شامل : گوش يرو حفاظ

.رسد يم گوش به هوا قيطر از كه است ييصدا كننده

 يم قرار گوش داخل در كه است اتساع قابل نرم جسم كي لهيوس نيا : يتوگوش حفاظ

  از استفاده در ياساس نكته دهد كاهش را صدا يتوجه قابل زانيم به تواند يم و رديگ

 هر كه است الزم باشد يم آن از استفاده نحوه و يفرد بهداشت تيرعا ها حفاظ نيا

    .باشد داشته جداگانه حفاظ فرد    .باشد داشته جداگانه حفاظ فرد

  از دارد وجود سر به يكيمكان صدمات بروز امكان كه مشاغل يبرخ يبرا : محافظ كاله

 به صوت انتقال كنترل يبرا حفاظ نيا كاربرد عمده شود يم استفاده حفاظ نيا

.است يصوت موج صدمات برابر در مغز بافت حفاظت و يداخل گوش
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كار طيمح آور انيز يكيزيف عوامل 

 مصرف كباري صورت به كه هستند نرم افيال صورت به مواد نيا : ريپذ شكل مواد مصرف كباري صورت به كه هستند نرم افيال صورت به مواد نيا : ريپذ شكل مواد

 نيا كاربرد در نظافت تيرعا  رنديگ يم قرار گوش داخل در و شوند يم استفاده

.است تياهم يدارا مواد

)يشناس ييشنوا( يمتر وياد•

 ياستخوان و ييهوا قيطر دو به ييشنوا زانيم يريگ اندازه يبرا يشيآزما يومترياد

 شود يم هيتوص دارند قرار اديز يصدا معرض در كه يكاركنان يبرا كه است

  .شود نييتع بلند يصدا با مواجهه اثر در افراد  ييشنوا راتييتغ زانيتام
107

گوشي ايمني

•Ear muff يا گوشي هاي هدفوني •Ear muff يا گوشي هاي هدفوني

•Ear plugs يا گوشي داخل گوش
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  ارتعاشارتعاش

109

 : تعريف

  . است جسم تعادل نقطه حول نوساني حركت يك ارتعاش  . است جسم تعادل نقطه حول نوساني حركت يك ارتعاش
  اقطار از يكي روي آن تصوير كه زماني نوساني موج يك مشخصات

: است زير هاي مشخصه داراي شود گرفته نظر در دايره
  ) شتاب ،  سرعت ، جابجايي ( دامنه•
 فركانس•
  تناوب زمان  تناوب زمان•
  موج طول•

  نيرو•
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:  دامنه موج 

تغييرات كميت موج  دامنه يا بزرگي ،
نسبت به نقطه تعادل بوده و با توجه به 

.   شكل موج داراي يك قله و يك دره است .   شكل موج داراي يك قله و يك دره است

111

  فركانس

 ثانيه در كامل ارتعاشي هاي سيكل تعداد
 . است هرتز آن واحد . است

  . ثانيه در كامل ارتعاش يك با است برابر هرتز  . ثانيه در كامل ارتعاش يك با است برابر هرتز
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زمان تناوب زمان تناوب 

مدت زماني كه يك سيكل كامل ارتعاشي مدت زماني كه يك سيكل كامل ارتعاشي 
انجام مي گيرد انجام مي گيرد 

T = T = 11 / / FFT = T = / / FF

113

فركانس زاويه اي 

با توجه به اينكه تصوير يك حركت دوراني 
حركت نوساني ساده است ، لذا فركانس  ،

:   برابر است با  ωزاويه اي  :   برابر است با  ωزاويه اي 

ω = 2л / T = 2л f 
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      موجموج  طولطول

  ازاز  تابعيتابعي  ارتعاشيارتعاشي  حركتحركت  يكيك  موجموج  طولطول
    ..  استاست  فركانسفركانس  وو  سرعتسرعت
  قرينهقرينه  نقطهنقطه  دودو  يايا  وو  متواليمتوالي  برامدگيبرامدگي  دودو  فاصلهفاصله
          گويندگويند  ميمي  موجموج  طولطول  رارا  متواليمتوالي          گويندگويند  ميمي  موجموج  طولطول  رارا  متواليمتوالي

λλ == vv // ff == vv TT
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    ارتعاشيارتعاشي  نيروينيروي
    سيستمسيستم  دروندرون  نيروينيروي  يكيك  تاثيرتاثير  تحتتحت  ارتعاشيارتعاشي  حركتحركت  هرهر
  حركتحركت  تداومتداوم  برايبراي  ..  گرددگردد  ميمي  ايجادايجاد  محركهمحركه  نيروينيروي  يايا
    سيستمسيستم  دروندرون  نيروينيروي  يكيك  تاثيرتاثير  تحتتحت  ارتعاشيارتعاشي  حركتحركت  هرهر
  حركتحركت  تداومتداوم  برايبراي  ..  گرددگردد  ميمي  ايجادايجاد  محركهمحركه  نيروينيروي  يايا

    وو  كندكند  ميلميل  صفرصفر  سمتسمت  بهبه  سيستمسيستم  ميراييميرايي  يايا  بايدبايد  ارتعاشيارتعاشي
  ..  گرددگردد  اعمالاعمال  سيستمسيستم  بهبه  پيوستهپيوسته  بطوربطور  ارتعاشيارتعاشي  نيروينيروي  يايا
          ::  بابا  استاست  برابربرابر  ارتعاشيارتعاشي  نيروينيروي  ميزانميزان  هوكهوك  قانونقانون  طبقطبق

F( N) F( N) = = -- K . dK . dF( N) F( N) = = -- K . dK . d
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سيستم ارتعاشي  سيستم ارتعاشي  

هر سيستم ارتعاشي شامل سه جزء مي باشد  هر سيستم ارتعاشي شامل سه جزء مي باشد  هر سيستم ارتعاشي شامل سه جزء مي باشد  هر سيستم ارتعاشي شامل سه جزء مي باشد  
جرمجرم••
ميراييميرايي••
فنريتفنريت••
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  انسانيانسانيارتعاش ارتعاش 
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 ارتعاش داراي ارتعاشي سيستم هر مانند انسان بدن
 انسان بدن جزء از هر بطوريكه . است بخود مخصوص

 هر به بسته و بوده ذاتي يا طبيعي ارتعاش يك داراي
 مخصوص ميرايي و فنريت ، جرم ، فركانس داراي اندام
 نظر در ارتعاشي مدل يك انسان بدن براي است بخود
 مخصوص ميرايي و فنريت ، جرم ، فركانس داراي اندام
 نظر در ارتعاشي مدل يك انسان بدن براي است بخود
 از محدوده يك اندام هر آن در كه است شده گرفته

 ارتعاشات محدوده . باشد مي دارا را ارتعاشي فركانس
  از كمتر هاي فركانس انسان بدن براي توجه قابل
Hz2000 را طبيعي محدوده كه ارتعاشاتي .باشد مي 

 باشد مي Hz 80 –1بين گردد مي شامل
 را طبيعي محدوده كه ارتعاشاتي .باشد مي 2000

 باشد مي Hz 80 –1بين گردد مي شامل
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    انسانيانساني  ارتعاشارتعاش  انواعانواع

 بدن تمام ارتعاشات بدن تمام ارتعاشات�

  بازو و دست ارتعاشات�

            

121

انواع ارتعاش انساني 

ارتعاشات تمام بدن �

ارتعاشات دست و بازو �ارتعاشات دست و بازو �

   

122



8/23/2013

62

   بدن تمام ارتعاش اثرات

  فقرات ستون مخصوصا ها اندام در اختالل  فقرات ستون مخصوصا ها اندام در اختالل�

  گوارشي اختالالت�

  عمومي و عصبي اثرات�

      

123

      بازوبازو  وو  دستدست  ارتعاشارتعاش  اثراتاثرات

 بازو و دست ارتعاش سندرم بازو و دست ارتعاش سندرم�

 انگشتان مفاصل و استخوانها شكل تغيير�

 دست كف و مچ  استخوانهاي عوارض�
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 استاندارد ھاي ارتعاشاستاندارد ھاي ارتعاش

125

    استاندارد هاي ارتعاش دست و بازواستاندارد هاي ارتعاش دست و بازو
فركانس

HZ

مواجه مجاز براي شتاب و سرعت در هر 
ساعت كار 8-4جهت براي 

فركانس

HZ

مواجه مجاز براي شتاب و سرعت در هر 
ساعت كار 8-4جهت براي 

سرعتشتاب موثرسرعتشتاب موثر سرعتشتاب موثرسرعتشتاب موثر

۶٫۴٠٫٨٠٫٠١۶١٠٠۵٠٫٠٠٨

٨٠٫٨٠٫٠١۶١٢۵۶٫٣٠٫٠٠٨

١٠٠٫٨٠٫٠١٣١۶٠٨٠٫٠٠٨

١٢٫۵٠٫٨٠٫٠١٢٠٠١٠٠٫٠٠٨

١۶٠٫٨٠٫٠٠٨٢۵٠١٢٫۵٠٫٠٠٨

٢٠١٠٫٠٠٨٣١۵١۶٠٫٠٠٨

٢۵١٫٣٠٫٠٠٨۴٠٠٢٠٠٫٠٠٨ ٢۵١٫٣٠٫٠٠٨۴٠٠٢٠٠٫٠٠٨

٣١٫۵١٫۶٠٫٠٠٨۵٠٠٢۵٠٫٠٠٨

۴٠٢٠٫٠٠٨۶٣٠٣١٫۵٠٫٠٠٨

۵٠٢٫۵٠٫٠٠٨٨٠٠۴٠٠٫٠٠٨

۶٣٣٫٢٠٫٠٠٨١٠٠٠۵٠٠٫٠٠٨

٨٠۴٠٫٠٠٨ 126



8/23/2013

64

    بدنبدن  تمامتمام  ارتعاشارتعاش  هايهاي  استاندارداستاندارد

 نقليه وسايل با كه است افراد راحتي براي مرز اين: آسايش كاهش يا راحتي مرز�
 يا dB 119 حدود مواجهه دقيقه يك براي مرز اين نهايي حد . كنند مي مسافرت يا dB 119 حدود مواجهه دقيقه يك براي مرز اين نهايي حد . كنند مي مسافرت

0.9m/s2
 . است 

 و خستگي باعث مرز اين از بيشتر مقادير با مواجهه : خستگي و مهارت كاهش مرز�
 حدود مواجهه دقيقه يك براي مرز اين نهايي حد . گردد مي كاري بازدهي كاهش
129 dB  2.8 يا m/s2

  . است 
 ضروري فيزيولوژيك اختالل از پيشگيري براي حد اين رعايت : مواجهه مجاز حد�

m/s2 5.6 يا 135dB حدود مواجهه دقيقه يك براي مرز اين حد . است
 است  5.6 يا 135 حدود مواجهه دقيقه يك براي مرز اين حد . است است 

      

127

 مباني نور و روشنايي مباني نور و روشنايي
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: نور ماهيت

 توسط كه است مغناطيس الكترو امواج طيف از بخشي نور
  تا 380 نور موج طول محدوده . باشد مي درك قابل چشم
  قرمز تا شده شروع بنفش طيف از كه است متر نانو 780
 يابد مي ادامه يابد مي ادامه

  كه است شده بيان نور براي مختلفي هاي تئوري كنون تا
  : از عبارتند آنها مهمترين

129

  ديدن در موثر عوامل

 جسم اندازه�
) متحرك يا ساكن ( جسم حركتي وضعيت�
  جسم سرعت�
 جسم از فاصه�
 محيط روشنايي�
  زمينه با جسم كنتراست ميزان�  زمينه با جسم كنتراست ميزان�
  رويت زمان طول�
درخشندگي�
 بازتابي و تابشي طيف موج طول�

  سطوح انعكاس�
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Luminous  نوري بهره ضريب efficiency

 مصرفي الكتريكي توان به منبع نوري شار بين نسبت�
η = Ф / P

 : آن در كه

 η : المپ نوري بهره ضريب Lum / w

Ф : منبع نوري شار Lum Ф : منبع نوري شار Lum

P : منبع الكتريكي توان w

  است تر مطلوب باشد بيشتر منبع نوري بهره هرچه كه است بديهي
131

Electrical  الكتريكي بهره ضريب Luminous efficiency

 به نوراني شار به نوري منبع توسط الكتريكي انرژي تبديل ميزان بيان براي�
 . ايدآل المپ يك %100 نسبت

   باشد مي وات بر لومن 680 ال ايده المپ نوري بهره ضريب�
ηe = Ф / P

 : آن در كه
η : المپ الكتريكي بهره ضريب Lum / w ηe : المپ الكتريكي بهره ضريب Lum / w
Ф : منبع نوري شار Lum
P : منبع الكتريكي توان w

ηe = η / 6.8
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 آنرا توان مي كه شود مي طراحي مختلف هاي گونه به محيط در روشنايي

  نمود خالصه زير دسته 6 در

مستقيم شنايي رو١.

مستقيم غير روشنايي٢.

  مستقيم غير - مستقيم٣.

مستقيم نيمه روشنايي�. مستقيم نيمه روشنايي�.

غيرمستقيم نيمه روشنايي$.

مختلط روشنايي%.

133
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   روشنايي منابع

  : گردد مي تقسيم دسته دو به روشنايي منابع كلي بطور

 ) مهتاب ، افتاب ( طبيعي منابع١.

  ) آتش ، ها المپ ( مصنوعي منابع٢.  ) آتش ، ها المپ ( مصنوعي منابع٢.

135

    طبيعي نور در موثر عوامل
  محل جغرافيايي طول•
  ) خورشيد آلتيتيوت ( خورشيد ارتفاع•
  ) خورشيد آزيموت ( خورشيد زاويه•

 فصل
  ) خورشيد آزيموت ( خورشيد زاويه

 فصل•
  ساعت•
  محيط جوي وضعيت•
 طبيعي شمال با ها پنجره زاويه•
  ها پنجره رنگ•
  ها پنجره سطح•
  )  سقف از پنجره فاصله ( پنجره ارتفاع•
  ) محيط تميزي پريود ، محيط كثيفي درجه ( ها پنجره نظافت درجه•  ) محيط تميزي پريود ، محيط كثيفي درجه ( ها پنجره نظافت درجه•
  پنجره روي سايبان وجود•
 در بلند هاي ساختمان وجود (  شود مي ديده پنجره توسط كه آسمان از سطحي ميزان•

  ) پنجره مقابل در بلند درخت و گياه وجود يا و پنجره مقابل
  داخل در دستگاهها ارتفاع•
  خارجي سطوح انعكاس ضريب•
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سطح پنجره    
نسبت سطح پنجره به سطح 

اطاق  
نمونه اماكن و مشاغل 

اطاق  

راهرو ها و مكانهايي با حداقل تردد افراد 5- 10

انبارها و مشاغل با دقت پايين   10–15

20–15 اماكن توليدي و خدماتي و مشاغل با دقت متوسط

25–20 اماكن اداري و مسكوني

اماكن خاص و مشاغل ظريف با دقت باال 25–30اماكن خاص و مشاغل ظريف با دقت باال 25–30

137
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   منابع روشنايي مصنوعي
 

139

 ها المپ انواع

  :  شوند مي تقسيم دسته سه به ها المپ كلي بطور

  ملتهب هاي المپ١.

  گاز در تخليه هاي المپ٢.  گاز در تخليه هاي المپ٢.

   سنت فلور هاي المپ٣.
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  ها المپ اصلي مشخصات

 آنها به بايد ها المپ انتخاب در كه خصوصياتي مهمترين
  : نمود توجه

  نوري توان١.

  نوري بهره ضريب٢.  نوري بهره ضريب٢.

  المپ عمر٣.

 )باشد بايد نيت 100 از كمتر ( المپ درخشندگي�.

المپ دهي رنگ$.
141

  مي رنگ روشنايي ارزيابي در مهم هاي شاخص از 
 ( رنگ تجلي شاخص از آن ارزيابي براي كه باشد ( رنگ تجلي شاخص از آن ارزيابي براي كه باشد

CRI ( مي نشان شاخص اين كه ميگردد استفاده 
 نور با مقايسه در المپ نور زير در رنگها كه دهد
  شاخص مقدار بيشترين كنند مي تجلي چگونه روز

CRI مختلف ها المپ . باشد مي 100 با برابر  CRI مختلف ها المپ . باشد مي 100 با برابر  
دارد متفاوتي CRI شاخص ميزان
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  ملتهب هاي المپ

  دارد وسيعي بسيار كاربرد كه است المپ نوع ترين ساده
 حرارت اثر در المپ رشته التهاب اثر در ها المپ نوع اين نور
  شود مي ايجاد
  است شده تشكيل اصلي قسمت 4 از ها المپ اين

  داخل گاز١.  داخل گاز١.

 )فيلمان ( رشته٢.

  سرپيچ٣.

  حباب�.
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    المپ داخل گاز

سوزد مي سريعا المپ و بوده خالء زياد در فيلمان سطحي تبخير چون نيست خالء� سوزد مي سريعا المپ و بوده خالء زياد در فيلمان سطحي تبخير چون نيست خالء�
  سوزد مي و شده اكسيد سريعا باال دماي در هوا در فيلمان چون نيست هوا�
 . است بهترين المپ داخل براي هليوم ، نئون ، كريپتون ، ارگون مانند اثر بي گازهاي�

 سطحي تبخير كنترل در بيشتري توانايي باشد داشته بيشتري مولكولي وزن هرچقدر
  گازهاي گراني بعلت . ساخت كوچكتري حجم در را المپ ميتوان و دارد فيلمان

 چيان معدن كاله هاي المپ در ولي  دارد محدوديت آنها از استفاده گزنون و كريپتون
 كنند مي استفاده گريپتون هاي المپ از

  ورودي سيم دو بين زدن جرقه از در تا نمايند مي استفاده مكمل رابعنوان ازت گاز �
 نمايد جلوگيري المپ

  ورودي سيم دو بين زدن جرقه از در تا نمايند مي استفاده مكمل رابعنوان ازت گاز 
 نمايد جلوگيري المپ

145

    المپ فيلمان

 شكل در امروزه ولي  بود ساده ها المپ فيلمان 1913 هاي سال تا�
  شوند مي ساخته مختلفي هاي

 داراي كه كنند مي استفاده فيلمان ساخت براي تنگستن فلز از�
 : است زير مزاياي

  است نياز سطحي تبخير از جلوگيري براي گاز از كمي خلي فشار١.  است نياز سطحي تبخير از جلوگيري براي گاز از كمي خلي فشار١.

 نازك بسيار هاي مفتول آن از توان مي و بوده زياد فلز سطحي كشش قدرت٢.
  ساخت

 كند نمي پيدا را زيادي رشد حرارت درجه افزايش اثر در آن مقاومت٣.

 ) كلوين درجه 3655 ( است باال آن ذوب دماي�.
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   اي رشته هاي المپ انواع

معمولي هاي المپ�

 هالوژنه هاي المپ� هالوژنه هاي المپ�

147

    معمولي هاي المپ انواع

معمولي هاي المپ�
GLS معمولي اي رشته هاي المپ
دكوراتيو هاي المپ

  دار جهت شار هاي المپ  دار جهت شار هاي المپ

نقليه وسايل هاي المپ

  حرارتي هاي المپ
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هالوژنه هاي المپ

 نوري بهره و عمر طول افزايش و فلز سطحي تبخير از جلوگيري براي�
  هالوژنه گاز شده ياد گازهاي بر عالوه المپ حباب داخل المپ

  شرح به المپ بر حاكم شيميايي روابط . كنند مي وارد يد بخصوص
: باشد مي زير

WI2 ↔ W + 2 I 
  است تر پايين دما كه حباب كنار در�  است تر پايين دما كه حباب كنار در�

W + 2 I → WI2
 است باال دما كه فيلمان كنار در�

WI2 → W + 2 I
149

هالوژنه هاي المپ مزاياي

باال نوري بهره ضريب�

  زياد عمر�

  المپ عمر طول در ثابت تقريبا نوري توان  المپ عمر طول در ثابت تقريبا نوري توان�

  آسان بندي بسته و كم حجم�
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موارد استفاده از  المپ هاي هالوژنه

Flood نوع از ها مغازه ويترين� lighting 

 برداري فيلم و عكاسي هاي پروژكتور�

  اتومبيل هاي المپ�

151

المپ هاي تخليه در گاز

 باشد مي المپ نوع چهار شامل
  كم فشار با سديم

باال فشار با سديم

  كم فشار با اي جيوه  كم فشار با اي جيوه

باال فشار با اي جيوه
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  كم فشار با سديمي هاي المپ معايب و مزايا

 بيشترين چشم براي كه بوده زرد يكند م توليد كم فشار با سديم المپ كه نوري
  دارد را حساسيت

  دارند تمايل زرد بهنور كمتر و شوند مي جذب آبي نور به بيشتر حشرات
  شود نمي چشم ناراحتي سبب كه بوده استيلب 10 حدود المپ درخشندگي

 دقيقه 1 از كمتر درمدت باالفاصله توان مي كنيم خاموش را چراغ صورتيكه در
  نمود روشن  نمود روشن

 باال خيلي نوري بهره ضريب

  است ثابت تقريبا المپ عمر سرتاسر در المپ نوري توان

153

مزايا و معايب المپ هاي سديمي با فشار زياد 

باال نوري بهره ضريب

زيبا طاليي سفيد نور

 هاي قدرت با هاليد متال و اي جيوه هاي المپ با تعويض قابل
 مشابه مشابه

   ) دقيقه 2 –1(كم نسبتا نمودن روشن دوباره زمان
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   فلورسانت هاي المپ

  طوالني نسبتا عمر

باال نوري بهره

  پيوسته نور

  دارد زيادي برد كار است مهم رنگ كه مراكزي در سفيد رنگ  دارد زيادي برد كار است مهم رنگ كه مراكزي در سفيد رنگ
  ) ريسندگي ، نساجي ، گليم ، قالي ، رنگ صنعت مثل

 ثابت نسبتا نوري بهره

155

گرما و استرس مباني گرما و استرس مباني 
  هاي حرارتي
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عوامل موثر بر استرس هاي حرارتي

دما• دما•

رطوبت•

لباس•

)متابوليسم( نوع كار •

انرژي تابشي• انرژي تابشي•

سرعت جريان هوا•

157

راھھای انتقال حرارت از بدن انسان

جابجايی• جابجايی•

انتقال•

تابشی•

تبخير•

متابوليسم• متابوليسم•

وغيره ھا•
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 مفاھيم اساسي فشار

159

 جيوه ميليمتر 760 با برابر دريا سطح در هوا فشار
 در هوا فشار باشد بيشتر مكاني ارتفاع چه هر . است
 5500 ارتفاع در فشار اين بطوريكه . است كمتر آن

 در و ثلث متري 8000 ارتفاع در و شده نصف متري
 سطح در موجود فشار دهم يك متري 16000 ارتفاع
 در و ثلث متري 8000 ارتفاع در و شده نصف متري
 سطح در موجود فشار دهم يك متري 16000 ارتفاع
. بود خواهد دريا
 : باشد مي بحث مورد جنبه دو از فشار كلي بطور

  كم فشار•
 زياد فشار• زياد فشار•
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  كم فشار
     و خلباني مانند مشاغلي نزد بيشتر فشار كاھش     و خلباني مانند مشاغلي نزد بيشتر فشار كاھش
  باشد مي  نوردي كوه

 دھد مي رخ ھا خلبان با ارتباط در كه عوارضي
  : داد قرار ارزيابي مورد جنبه دو از توان مي را

 فشار خود شدن كم به مربوط اخت�Gت• فشار خود شدن كم به مربوط اخت�Gت•
ھوا اكسيژن نسبي كاھش از ناشي اخت�Gت•

161

     ها خلبان فشارنزد خود شدن كم به مربوط اختالالت
  بدن مايعات از محلول گازهاي خروج اثرات•  بدن مايعات از محلول گازهاي خروج اثرات•

  ها اندام در ائروآمبوليسم عوارض�
ريتين در آمبوليسم آئرو عوارض�
عصبي عوارض�
  چشمي عوارض�

 بدن مختلف حفرات در موجود گازهاي و هوا انبساط اثرات•
  گوش عوارض�  گوش عوارض�
 ها سينوس عوارض�
 درد دندان�
  اي روده و معدي عوارض�
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 اختالالت ناشي از كاهش نسبي اكسيژن  
مي باشد كه در ارتفاعات باالتر درصد اكسيژن ثابت  %21نسبت اكسيژن حدود •

:   ولي فشار اكسيژن كاهش مي يابد كه سبب بروز عوارضي در افراد مي شود 
مي باشد كه در ارتفاعات باالتر درصد اكسيژن ثابت  %21نسبت اكسيژن حدود •

:   ولي فشار اكسيژن كاهش مي يابد كه سبب بروز عوارضي در افراد مي شود 
تعداد دفعات تنفس را افزايش مي دهد و سبب افزايش دامنه : تاثير در دستگاه تنفس �

در صورت تشديد آن  ريتم تنفسي تغيير نموده و در نهايت  سبب توقف . تنفس مي گردد 
تنفس مي گردد 

ضربان قلب افزايش يافته و فشار خون باال مي رود تعداد گلبول ها و : دستگاه گردش خون �
همو گلوبين و پالكت ها افزايش مي يابد در صورت ادامه ضربان قلب كاهش يافته و از كار 

مي افتد 
.  هضم غذا با مشكل مواجه ميشود . ترانزيت روده كم شده : دستگاه گوارش و ترشحات � .  هضم غذا با مشكل مواجه ميشود . ترانزيت روده كم شده : دستگاه گوارش و ترشحات �

ترشحات غده فوق كليوي افزايش مي يابد 
اختالالت رواني مشاهده مي شود: دستگاه عصبي و حواس �

163

    ها نورد كوه فشارنزد خود شدن كم به مربوط اختالالت

 هوا فشار كاهش–
  دما كاهش–
  ماوراء بنفش اشعه–

 حاصل تطابق مسئله اين با بتدريج بدن خوشبختانه حاصل تطابق مسئله اين با بتدريج بدن خوشبختانه
  يابد مي كاهش آن مشكالت و نموده
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  زياد فشار
  باشد مي غواصي مانند مشاغلي نزد بيشتر فشار افزايش  باشد مي غواصي مانند مشاغلي نزد بيشتر فشار افزايش

  در توان مي را افراد از گروه اين بين شايع عوارض مهمترين
  : نمود خالصه زير موارد

  كه زماني در بخصوص ها سينوس يا گوشها شديد د در•
 باشد عفونت داراي

  صماخ پرده پارگي ، گوش درد ، تهوع ، سرگيجه•  صماخ پرده پارگي ، گوش درد ، تهوع ، سرگيجه•
  فشار كاهش شود مي خارج فشار نمحل از فرد كه زماني در•

  مي اطاقك بيماري آن به كه شود مي عوارضي بروز سبب
 گويند

165

   : اطاقك بيماري

 در بويژه اندامها در درد بشكل حادثه اين : 1 نوع–
  شود مي ظاهر بزرگ مفاصل

 و ) عنوان چهار هر ( تحتاني هاي اندام فلج : 2 نوع–
  اغماء
 و ) عنوان چهار هر ( تحتاني هاي اندام فلج : 2 نوع

  اغماء
  استخوانها عفونت بدون مردگي نسج–
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تشعشعات

اثرات آنھا غالبا حرارتی است : غير يونيزان • اثرات آنھا غالبا حرارتی است : غير يونيزان •

اثرات آن يونی است: يونيزان•

167

مواد معلق مواد معلق ��

عومل شیمیائي زیان آورعومل شیمیائي زیان آور
مواد معلق مواد معلق ��
شامل گرد و غبار، فیوم یا بخارات، فلزات، دود،  شامل گرد و غبار، فیوم یا بخارات، فلزات، دود،  ((��

))اسپرياسپري
گازها و بخاراتگازها و بخارات��
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ط كاريان آور محيز ييايميعوامل ش
 

  و واسطه مواد ، خام مواد ، هياول مواد تمام رندهيگ بر در كار طيمح در ييايميش عوامل
 مواد.باشند يم ، شوند يم ديتول اي روند يم كار به صنعت در كه ياصل يها فرآورده

 يمصنوع اي يعيطب است ممكن هستند جامد اي و  گاز ، عيما شكل به كه ييايميش يمصنوع اي يعيطب است ممكن هستند جامد اي و  گاز ، عيما شكل به كه ييايميش
  انيز و اثرات يدارا مواد نيا از كدام هر . باشند يوانيح ، ياهيگ منشاء يدارا و بوده
 زمان طول و مقدار ، ورود راه ، نوع به آنها از حاصل انيز و بوده خود به مختص يها

.دارد يبستگ تماس

يكيزيف حالت اساس بر ندهيآال يبند ميتقس

.شوند يم ميتقس معلق مواد و بخارات و گاز دسته دو به ندهيآال اساس نيا بر .شوند يم ميتقس معلق مواد و بخارات و گاز دسته دو به ندهيآال اساس نيا بر
.رنديگ يم يجا گروه نيا در بخارات و گازها : بخارات و ها گاز
 ، )عيما در جامد ذرات قيتعل( ونيسوسپانس ،  افشانه دود، مه ، دمه ، مه : معلق مواد

.دهند يم ليتشك را گروه نيا ) عيما در عيما ذرات قيتعل( ونيامولس
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ط كاريان آور محيز ييايميعوامل ش

يكيولوژيزيف يها اثر اساس بر يبند ميتقس 
: شوند يم ميتقس ريز دسته سه به يبند ميتقس نيا اساس بر 
 يم متورم را مرطوب مخاط سطح و داشته سوزاننده اثرات مواد نيا : آور التهاب مواد  

 مهم اريبس غلظت عامل كه گفت ديبا مواد نيا از يناش سوء اثرات مورد در كنند
 يم متورم را مرطوب مخاط سطح و داشته سوزاننده اثرات مواد نيا : آور التهاب مواد  

 مهم اريبس غلظت عامل كه گفت ديبا مواد نيا از يناش سوء اثرات مورد در كنند
.است

 شامل كه هستند يتنفس دستگاه يفوقان قسمت محرك مواد يبرخ ، گروه نيا در       
 گاز ، كير ديفلوئور دياس ، كيكروم دياس ، اكيآمون ، ييايقل غبار و گرد ، ها ديآلدئ

.هستند كيسولفور و سولفورو
 مانند هستند شش بافت هم و ييباال قسمت محرك زين دسته نيا مواد از يبرخ       

  كلرور يتر ، گوگرد يها كلرور ، انوژنيس برمور ، انوژنيس كلرور ، برم ، كلر ، فلوئور  كلرور يتر ، گوگرد يها كلرور ، انوژنيس برمور ، انوژنيس كلرور ، برم ، كلر ، فلوئور
.اوزون و سولفات ليات يد ، سولفات ليمت يد ، فسفر كلرور پنتا ، فسفر

 و تنفس دستگاه ينيپائ قسمت محرك گروه نيا در موجود مواد از گريد يبرخ      
 فسژن ، ازت دياكس يتر ، ازت دياكس يد : از عبارتند كه هستند يشش يها حبابچه

.كيارسن كلرور يتر و
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ط كاريان آور محيز ييايميعوامل ش

: دهند يم نشان صورت دو به را خود اثر مواد نيا : آور يخفگ مواد
 به را خود اثر شود يم برده نام ساده آور يخفگ مواد عنوان آنهابه از كه يا دسته     

 دهند يم نشان ژنياكس از خون اشباع جهت الزم ينسب فشار آوردن نيپائ صورت
 به را خود اثر شود يم برده نام ساده آور يخفگ مواد عنوان آنهابه از كه يا دسته     

 دهند يم نشان ژنياكس از خون اشباع جهت الزم ينسب فشار آوردن نيپائ صورت
  ازتو دياكس و  وميهل ، تروژنين ، اتان ، متان ، دروژنيئ ، كربن دياكس يد شامل

.هستند
 اثر داشتن علت به شوند يم دهينام ييايميش آور خفقان مواد كه گريد دسته      
 يبافت ونيداسياكس و شوند يم ژنياكس حمل عمل در اختالل موجب ، ييايميش
 و نيليآن ، لهايترين ، كيدريانيس دياس ، انوژنيس كنند يم مواجه مشكل با را

.هستند گروه نيا از ... و دنيتولوئ ، باتشيترك
مخدر و آور يهوشيب مواد مخدر و آور يهوشيب مواد
 به كه دارند يمركز اعصاب ستميس يرو كننده ريتخد اثرات مواد از دسته نيا      

 دروكربنيه ا، اتره ،يلنيات يها دروكربنيه ، يلنياست يها دروكربنيه بيترت
  سنيا يدارا ها استر  كيفاتيآل يها الكل ، كيفاتيآل يها كتون ،ينيپاراف يها
.هستند ت اثرا
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ط كاريان آور محيز ييايميعوامل ش     

كيستميسموم س
:گذارند  ير ميمختلف بدن تاث يستم هايس يهستند كه بر رو يمواد
كنند يجاد ميهالوژنه ا يدروكربن هايرا ه يداخل يب اندامهايآس

:گذارند  ير ميمختلف بدن تاث يستم هايس يهستند كه بر رو يمواد
كنند يجاد ميهالوژنه ا يدروكربن هايرا ه يداخل يب اندامهايآس
ستم خونساز هستنديلن جزء سموم سيبنزن ، فنول ها ، تولوئن ، گز•
وفن اشاره نموديتوان به سولفور دو كربن  ، متانول و ت يم ياز سموم عصب•
....م و يليوم ، منگنز ، بريمانند سرب ، كادم يفلزات سم•
وميك ، فسفر ، گوگرد ، فلوئور ها  و سلنيمانند آرسن ير فلزيغ يمواد معدن•
 كيستمير سيسموم غ•
س و آزبستيليبروز كننده مانند سيف يگرد و غبارها• س و آزبستيليبروز كننده مانند سيف يگرد و غبارها•
مانياثر مانند كربن و س يگرد و غبار ب•
اهان و چوب يت زا مانند گرده گيحساس يگرد و غبار آل•
اها ، كرومات ها و فلوئور هايد ها ، قليمواد محرك مانند اس•
ينيرموجودات ذره بيها و سايباكتر•
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ویروسهاویروسها��

عوامل بیولوژیکي زیان آورعوامل بیولوژیکي زیان آور
ویروسهاویروسها��
باکتریهاباکتریها��
انگلهاانگلها��
قارچهاقارچها��
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: گانه مكانيكي  9خطرات 

خطر پرتاب  ١.

خطر سقوط ٢.

خطر مخازن تحت فشار  ٣.

خطر لوله هاي هيدروليكي و پنوماتيكي �.

خطر سطوح داغ و سرد  $.

)  قطع ( خطر مكانيكي برش %. )  قطع ( خطر مكانيكي برش %.

خطر لبه هاي تيز و برنده ٧.

خطر گير كردن ٨.

خطر بداخل كشيدن ٩.
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بخش بخش ۳۳
))فیزیولوژي کارفیزیولوژي کار((انرژي وکارانرژي وکار

175

  بوسيلهبوسيله  سيستمسيستم  يكيك  دردر  وظيفهوظيفه  ازانجامازانجام  استاست  عبارتعبارت  ::صنعتصنعت  دردر  كاركار••
كاركار  وقطعاتوقطعات  موادمواد  بربر  انسانانسان  مشتركمشترك  تاثيراتتاثيرات

کار وانرژي در ارگونوميکار وانرژي در ارگونومي

كاركار  وقطعاتوقطعات  موادمواد  بربر  انسانانسان  مشتركمشترك  تاثيراتتاثيرات

    انرژيانرژي  مجموعهمجموعه  ازاز  استاست  عبارتعبارت  كاركار  ::ارگونوميارگونومي  ديدگاهديدگاه  ازاز  كاركار••
  انسانانسان  ،توسط،توسط  كاريكاري  وظيفهوظيفه  يكيك  يافتنيافتن  تحققتحقق  برايبراي  كهكه  واطالعاتيواطالعاتي

    دودو  كاركار  تعاريفتعاريف  ايناين    ..شودشود  ميمي  گرفتهگرفته  وبكاروبكار  شدهشده  وتحليلوتحليل  تجزيهتجزيه
..گيردگيرد  ميمي  بربر  دردر  رارا  وديناميكيوديناميكي  استاتيكياستاتيكي  مفهوممفهوم

    رويروي  كاركار  اثراتاثرات  بهبه  كهكه  ارگونوميارگونومي  ازاز  اياي  شاخهشاخه  ::كاركار  فيزيولوژيفيزيولوژي••    رويروي  كاركار  اثراتاثرات  بهبه  كهكه  ارگونوميارگونومي  ازاز  اياي  شاخهشاخه  ::كاركار  فيزيولوژيفيزيولوژي
    كاركار  انجامانجام  ظرفيتظرفيت  نظيرارزيابينظيرارزيابي  ،،پردازدپردازد  ميمي  يكيكفيزئولوژفيزئولوژ  عملكردهاعملكردها
..غيرهغيره  وو  كاراييكارايي  رويروي  خستگيخستگي  اثراتاثرات  فيزيكي،فيزيكي،
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. . مـي شـود  مـي شـود    ظرفيت كار فيزيكي به توانايي و ظرفيت كارگر براي توليد انرژي اطالقظرفيت كار فيزيكي به توانايي و ظرفيت كارگر براي توليد انرژي اطالق••
اين ظرفيت بستگي زيادي به انرژي در دسترس كـارگر بـه شـكل مـواد غـذايي و      اين ظرفيت بستگي زيادي به انرژي در دسترس كـارگر بـه شـكل مـواد غـذايي و      

كار ومصرف انرژيكار ومصرف انرژي

اين ظرفيت بستگي زيادي به انرژي در دسترس كـارگر بـه شـكل مـواد غـذايي و      اين ظرفيت بستگي زيادي به انرژي در دسترس كـارگر بـه شـكل مـواد غـذايي و      
اكسيژن و مجموع انرژي فراهم شده به كمك فرآينـدهاي وابسـته بـه اكسـيژن و     اكسيژن و مجموع انرژي فراهم شده به كمك فرآينـدهاي وابسـته بـه اكسـيژن و     

. . مستقل از اكسيژن داردمستقل از اكسيژن دارد

كـار  كـار    انرژيانرژيميزان مصرف انرژي در طول كار مجموعي از مصرف انرژي پايه و مصرف ميزان مصرف انرژي در طول كار مجموعي از مصرف انرژي پايه و مصرف ••
براي كار مداوم با شدت متوسط، معموال فرآيندهاي وابسته به اكسيژن نقـش  براي كار مداوم با شدت متوسط، معموال فرآيندهاي وابسته به اكسيژن نقـش  . . استاست

..اصلي را در توليد انرژي دارنداصلي را در توليد انرژي دارند..اصلي را در توليد انرژي دارنداصلي را در توليد انرژي دارند

انـرژي آزاد  انـرژي آزاد    (Kcal)(Kcal)كيلوكـالري  كيلوكـالري    44//88به ازاء مصرف هـر ليتـر اكسـيژن، حـدودا     به ازاء مصرف هـر ليتـر اكسـيژن، حـدودا       ••
ن بـه  ن بـه  آآظرفيت انجام كار بستگي به توانـايي دريافـت اكسـيژن و تحويـل     ظرفيت انجام كار بستگي به توانـايي دريافـت اكسـيژن و تحويـل     . . مي شودمي شود

توانايي انجـام كـار زيـاد    توانايي انجـام كـار زيـاد    . . سلول ها جهت استفاده در اكسيداسيون مواد غذايي داردسلول ها جهت استفاده در اكسيداسيون مواد غذايي دارد

..منوط به دريافت اكسيژن زياد استمنوط به دريافت اكسيژن زياد است) ) سرعت باالسرعت باال(( 177

فيزيولوژي كارفيزيولوژي كار

    يكيك  عنوانعنوان  بهبه  بدنبدن  وو  استاست  انرژيانرژي  بهبه  نيازنياز  كاركار  انجامانجام  برايبراي
  موادمواد  سازساز  وو  سوختسوخت  ازاز  رارا  انرژيانرژي  ايناين  انرژي،انرژي،  مولدمولد  كارخانهكارخانه
  دردر  كاركار  فيزيولوژيفيزيولوژي  ديدگاهديدگاه  ازاز  امااما  ..آوردآورد  ميمي  دستدست  بهبه  غذاييغذايي
  تعادلتعادل  انرژيانرژي  مصرفمصرف  وو  توليدتوليد  ميانميان  بايدبايد  ميمي  انسانانسان  بدنبدن

    ..باشدباشد  برقراربرقرار    ..باشدباشد  برقراربرقرار
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فيزيولوژي كارفيزيولوژي كار

موضوعاتي كه در فيزيولوژي كار مطرح مي شود عبارتند موضوعاتي كه در فيزيولوژي كار مطرح مي شود عبارتند ••
::ازاز

موضوعاتي كه در فيزيولوژي كار مطرح مي شود عبارتند موضوعاتي كه در فيزيولوژي كار مطرح مي شود عبارتند 
::ازاز
انرژي حاصل از سوخت و ساز مواد مغذيانرژي حاصل از سوخت و ساز مواد مغذي––
متابوليسممتابوليسم––
محدوديت هاي انرژي در كارمحدوديت هاي انرژي در كار––
خستگيخستگي–– خستگيخستگي––
انواع كار ماهيچه ايانواع كار ماهيچه اي––
عروقي و تنفسي در حين كار و  عروقي و تنفسي در حين كار و    --تغييرات سيستم هاي قلبتغييرات سيستم هاي قلب––

فعاليتفعاليت
زمانبندي كارزمانبندي كار––
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هوازيهوازي••

متابولیسم هوازي وغیر هوازيمتابولیسم هوازي وغیر هوازي

هوازيهوازي••
nutrients

oxygen

energy ATP

CO2

muscles/work

غیرهوازيغیرهوازي••

OP

غیرهوازيغیرهوازي••
glucose AG energy

lactic acid

ATP muscles/work
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متابوليسم غير هوازيمتابوليسم غير هوازي

اسيد الكتيك سبب درد عضالت و خستگي مي اسيد الكتيك سبب درد عضالت و خستگي مي ••

شودشود

::فرايندهاي غيرهوازي در موارد زير رخ مي دهدفرايندهاي غيرهوازي در موارد زير رخ مي دهد::فرايندهاي غيرهوازي در موارد زير رخ مي دهدفرايندهاي غيرهوازي در موارد زير رخ مي دهد••

))دقيقهدقيقه  33تا تا   11((در شروع كار در شروع كار ––

در هنگام كار سنگيندر هنگام كار سنگين  ––
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• مردان ( 70 kg ): 1700 kcal/day ≅ ≅ ≅ ≅ 1.2 kcal/min

متابوليسم پايهمتابوليسم پايه

• مردان ( 70 kg ): 1700 kcal/day ≅ ≅ ≅ ≅ 1.2 kcal/min

• زنان ( 60 kg ): 1400 kcal/day ≅≅≅≅ 1.0 kcal/min

عواملعوامل••

جنسجنس��جنسجنس��

سايزسايز��

سنسن��
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متابوليسم كلمتابوليسم كل

==متابوليسم كلمتابوليسم كل==متابوليسم كلمتابوليسم كل

))شرايط زندگيشرايط زندگي( ( متابوليسم پايه متابوليسم پايه 

++++

))كار، استراحتكار، استراحت( ( متابوليسم فعاليت متابوليسم فعاليت 
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متابوليسم كار

.ميزان انرژي كه براي انجام يك كار مشخص الزم است• .ميزان انرژي كه براي انجام يك كار مشخص الزم است•

انسان در طول زمان كاري يك كار مشخص و ثابتي را انجام نمي  •
لذا الزم است ميزان متابوليسم از طريق مراحل زير محاسبه و  . دهد 

.  اجراء گردد
تعيين يك شغل ١.

آناليز شغل ٢. آناليز شغل ٢.

تعيين ميزان متابوليسم در هر وظيقه از شغل ٣.

تعيين تاثير كار خارجي روي هر كدام �.

ميانگين زماني متابوليسم هاي بدست آمده $.
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  آنهاآنها  وو  گرفتهگرفته  هاها  رودهروده  ازاز  رارا  غذاييغذايي  موادمواد  وو  هاها  ريهريه  ازاز  رارا  اكسيژناكسيژن  عروقيعروقي  وو  قلبيقلبي  سيستمسيستم
    حلحل  خونخون  قرمزقرمز  سلولهايسلولهاي  توسطتوسط  اكسيژناكسيژن  ..كندكند  ميمي  هدايتهدايت  موادمواد  دفعدفع  هايهاي  انداماندام  بهبه  رارا

عروقي بواسطه انجام كارعروقي بواسطه انجام كار  - - تغييرات سيستم قلبيتغييرات سيستم قلبي

    حلحل  خونخون  قرمزقرمز  سلولهايسلولهاي  توسطتوسط  اكسيژناكسيژن  ..كندكند  ميمي  هدايتهدايت  موادمواد  دفعدفع  هايهاي  انداماندام  بهبه  رارا
  وو  شدهشده  ساختهساخته  استخواناستخوان  مغزمغز  دردر  قرمزقرمز  هايهاي  گلبولگلبول  ابتداابتدا  كهكه  شكلشكل  ايناين  بهبه  ..شودشود  ميمي

  رارا  هموگلوبينهموگلوبين  واكسيواكسي  شدهشده  تركيبتركيب  هموگلوبينهموگلوبين  بابا  اكسيژناكسيژن  وو  استاست  هموگلوبينهموگلوبين  حاويحاوي
  اندازهاندازه  بهبه  اياي  محفظهمحفظه  چهارچهار  چپچپ  قلبقلب  ..شودشود  ميمي  عملعمل  شكلشكل  ايناين  بهبه  وو  دهنددهند  ميمي  تشكيلتشكيل
  ميمي  دريافتدريافت  رارا  بدنبدن  ازاز  برگشتيبرگشتي  خونخون  راستراست  دهليزدهليز  ..استاست  انسانانسان  هرهر  مشتمشت  تقريبيتقريبي

  تاتا  شودشود  ميمي  پمپاژپمپاژ  هاها  ريهريه  بهبه  خونخون  راستراست  بطنبطن  ازاز  وو  ريزدريزد  ميمي  راستراست  بطنبطن  بهبه  رارا  آنآن  وو  كندكند
  وو  كردهكرده  جذبجذب  رارا  اكسيژناكسيژن  هموگلوبينهموگلوبين  گازيگازي  تبادلتبادل  ايناين  دردر  ..گيردگيرد  صورتصورت  گازيگازي  تبادلتبادل
  تاتا  شودشود  ميمي  پمپاژپمپاژ  هاها  ريهريه  بهبه  خونخون  راستراست  بطنبطن  ازاز  وو  ريزدريزد  ميمي  راستراست  بطنبطن  بهبه  رارا  آنآن  وو  كندكند

  وو  كردهكرده  جذبجذب  رارا  اكسيژناكسيژن  هموگلوبينهموگلوبين  گازيگازي  تبادلتبادل  ايناين  دردر  ..گيردگيرد  صورتصورت  گازيگازي  تبادلتبادل
  واردوارد  سپسسپس  ريزدريزد  ميمي  قلبقلب  چپچپ  دهليزدهليز  بهبه  ششيششي  سياهرگسياهرگ  طريقطريق  ازاز  اكسيژنداراكسيژندار  خونخون
  بهبه  سرخرگيسرخرگي  هايهاي  شاخهشاخه  مريمري  يكيك  كمككمك  بهبه  وو  آئورتآئورت  راهراه  ازاز  ازآنجاازآنجا  وو  شدهشده  چپچپ  بطنبطن

  منتقلمنتقل  بافتبافت  بهبه  غذاييغذايي  موادمواد  وو  اكسيژناكسيژن  ترتيبترتيب  بدينبدين  ..شودشود  ميمي  پمپاژپمپاژ  بدنبدن  بافتهايبافتهاي
..شودشود  ميمي  گرفتهگرفته  زائدزائد  موادمواد  وو  كربنكربن  اكسيداكسيد  ديدي  وو  شدهشده 185

تغييرات سيستم تنفسيتغييرات سيستم تنفسي

  برايبراي  رارا  الزمالزم  اكسيژناكسيژن  وو  كندكند  ميمي  عملعمل  گازگاز  كنندهكننده  مبادلهمبادله  عنوانعنوان  بهبه  تنفسيتنفسي  سيستمسيستم
  ايناين  ..كندكند  ميمي  فراهمفراهم  هاها  متابوليستمتابوليست  ازاز  ناشيناشي  زائدزائد  موادمواد  دفعدفع  وو  انرژيانرژي  متابوليسممتابوليسم  ايناين  ..كندكند  ميمي  فراهمفراهم  هاها  متابوليستمتابوليست  ازاز  ناشيناشي  زائدزائد  موادمواد  دفعدفع  وو  انرژيانرژي  متابوليسممتابوليسم
  سيستمسيستم  ..استاست  هاها  ريهريه  وو  نايژهنايژه  ناي،ناي،  حنجره،حنجره،  حلق،حلق،  بيني،بيني،  ازاز  متشكلمتشكل  سيستمسيستم
  استنشاقياستنشاقي  هوايهواي  اكسيژناكسيژن  سپسسپس  انداختهانداخته  جريانجريان  بهبه  هاها  ريهريه  طريقطريق  ازاز  رارا  هواهوا  تنفس،تنفس،
  كاركار  شدتشدت  بهبه  هاها  ريهريه  دردر  شدهشده  تبادلتبادل  هوايهواي  حجمحجم  ..شودشود  ميمي  خونخون  جريانجريان  جذبجذب

  دردر  ..دارددارد  دقيقهدقيقه  هرهر  دردر  تنفستنفس  2020  تاتا  1010  استراحتاستراحت  حالحال  دردر  فردفرد  هرهر  ..دارددارد  بستگيبستگي
  دردر  امااما  يابد،يابد،  ميمي  افزايشافزايش  تنفستنفس  هرهر  دردر  جاريجاري  حجمحجم  سبكسبك  تمريناتتمرينات  وو  روشهاروشها
    ..))دقيقهدقيقه  دردر  باربار  4545((  يابديابد  ميمي  افزايشافزايش  سرعتسرعت  بهبه  تنفستنفس  تعدادتعداد  سنگينسنگين  كارهايكارهاي    ..))دقيقهدقيقه  دردر  باربار  4545((  يابديابد  ميمي  افزايشافزايش  سرعتسرعت  بهبه  تنفستنفس  تعدادتعداد  سنگينسنگين  كارهايكارهاي
..برسدبرسد  دقيقهدقيقه  دردر  ليترليتر  100100  بهبه  دقيقهدقيقه  دردر  ليترليتر  55  ازاز  تواندتواند  ميمي  اياي  دقيقهدقيقه  حجمحجم
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: : در هنگام فعاليت عضالني تغييرات زير رخ مي دهددر هنگام فعاليت عضالني تغييرات زير رخ مي دهد

    دردر  ليترليتر  55  ((  يابديابد  ميمي  افزايشافزايش  ضربهضربه  هرهر  دردر  خونخون  دبيدبي  بابا  خونخون  حجمحجم
    كارهايكارهاي  انجامانجام  دردر  دقيقهدقيقه  دردر  ليترليتر  2525  ،،  استراحتاستراحت  مواقعمواقع  دردر  دقيقهدقيقه

))سنگينسنگين

            دقيقهدقيقه  دردر  ضربهضربه  7575  عاديعادي  ساعاتساعات  دردر  ((  قلبقلب  ضربانضربان  تعدادتعداد  افزايشافزايش
  ))دقيقهدقيقه  دردر  ضربهضربه  120120  ))دقيقهدقيقه  دردر  ضربهضربه  120120

    فشارفشار  تحتتحت  بخشهايبخشهاي  دردر  خونيخوني  رگهايرگهاي  شدنشدن  گشادهگشاده
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بطور كلي تغييرات سيستم هاي تنفسي و قلب و بطور كلي تغييرات سيستم هاي تنفسي و قلب و 
::عروق و فيزيولوژيك به شكل زيراست عروق و فيزيولوژيك به شكل زيراست 

  ضربهضربه  حجمحجم  وو  قلبقلب  دهده  برونبرون  قلب،قلب،  ضربانضربان  تعدادتعداد  افزايشافزايش  - - 11
    اياي

    ريويريوي  تهويهتهويه  تنفس،تنفس،  عمقعمق  تنفس،تنفس،  تعدادتعداد  افرايشافرايش  --22

    ادرارادرار  وو  خونخون  شيمياييشيميايي  تركيبتركيب  دردر  تغييرتغيير  - - 33

  بدنبدن  دمايدماي  تغييرتغيير  --44  بدنبدن  دمايدماي  تغييرتغيير  --44

  تعريقتعريق  ميزانميزان  افزايشافزايش  - - 55
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    ويژگيهايويژگيهاي  سنجشسنجش  وو  كاركار  برايبراي  الزمالزم  نيروينيروي  مقدارمقدار  ارزشيابيارزشيابي  بابا

روشهاي اندازه گيري باركاري و صرف انرژي در بدنروشهاي اندازه گيري باركاري و صرف انرژي در بدن

    ويژگيهايويژگيهاي  سنجشسنجش  وو  كاركار  برايبراي  الزمالزم  نيروينيروي  مقدارمقدار  ارزشيابيارزشيابي  بابا
  اندازهاندازه  وو  حدحد  دردر  وو  متناسبمتناسب  كاريكاري  بهبه  رارا  اواو  توانتوان  ميمي  انسانانسان  فيزيولوژيكفيزيولوژيك

    انجامانجام  ظرفيتظرفيت  تعيينتعيين  وو  سنجشسنجش  لذالذا  ..گماردگمارد  فيزيولوژيكفيزيولوژيك  تحملتحمل  هايهاي
  ..استاست  كاركار  فيزيولوژيفيزيولوژي  بخشبخش  دردر  مهممهم  موضوعاتموضوعات  ازاز  يكييكي  فيزيكيفيزيكي  كاركار

  كهكه  استاست  انرژيانرژي  مقدارمقدار  بيشترينبيشترين  گويايگوياي  فيزيكيفيزيكي  كاركار  انجامانجام  ظرفيتظرفيت
  طولطول  دردر  رساندرساند  آسيبآسيب  خودخود  سالمتسالمت  بهبه  اينكهاينكه  بدونبدون  تواندتواند  ميمي  شخصشخص
  كهكه  استاست  انرژيانرژي  مقدارمقدار  بيشترينبيشترين  گويايگوياي  فيزيكيفيزيكي  كاركار  انجامانجام  ظرفيتظرفيت
  طولطول  دردر  رساندرساند  آسيبآسيب  خودخود  سالمتسالمت  بهبه  اينكهاينكه  بدونبدون  تواندتواند  ميمي  شخصشخص
  گيريگيري  اندازهاندازه  برايبراي  گوناگونيگوناگوني  روشهايروشهاي  ..كندكند  مصرفمصرف  ساعتهساعته  88  كاركار  نوبتنوبت

::  ازاز  عبارتندعبارتند  كهكه  دارددارد  وجودوجود  كاركار  انجامانجام  ظرفيتظرفيت
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  ميزانميزان  گيريگيري  اندازهاندازه  كاركار  حينحين  دردر  انرژيانرژي  مصرفمصرف  تعيينتعيين  سنتيسنتي  روشروش

اندازه گيري اكسيژن مصرفياندازه گيري اكسيژن مصرفي

  ميزانميزان  گيريگيري  اندازهاندازه  كاركار  حينحين  دردر  انرژيانرژي  مصرفمصرف  تعيينتعيين  سنتيسنتي  روشروش
    كاركار  انجامانجام  هنگامهنگام  دردر  شدهشده  مصرفمصرف  اكسيژناكسيژن  ..استاست  دريافتيدريافتي  اكسيژناكسيژن
    كاركار  شدتشدت  هرچههرچه  يعنييعني  ..دارددارد  مستقيممستقيم  اياي  رابطهرابطه  كاركار  سختيسختي  يايا  باشدتباشدت
  اكسيژناكسيژن  هرليترهرليتر  ..يابديابد  ميمي  افزايشافزايش  نيزنيز  مصرفيمصرفي  انرژيانرژي  يابد،يابد،  ميمي  افزايشافزايش

    مشخصمشخص  بهبه  توجهتوجه  بابا  وو  كندكند  ميمي  آزادآزاد  انرژيانرژي  كيلوكالريكيلوكالري  44//8383  بدنبدن  دردر
    رارا  مصرفيمصرفي  انرژيانرژي  مقدارمقدار  توانتوان  ميمي  شدهشده  مصرفمصرف  اكسيژناكسيژن  حجمحجم  بودنبودن
    مشخصمشخص  بهبه  توجهتوجه  بابا  وو  كندكند  ميمي  آزادآزاد  انرژيانرژي  كيلوكالريكيلوكالري  44//8383  بدنبدن  دردر

    رارا  مصرفيمصرفي  انرژيانرژي  مقدارمقدار  توانتوان  ميمي  شدهشده  مصرفمصرف  اكسيژناكسيژن  حجمحجم  بودنبودن
    گيريگيري  اندازهاندازه  گازومتريكگازومتريك  دستگاهدستگاه  بابا  رارا  اكسيژناكسيژن  مصرفمصرف  ..كردكرد  محاسبهمحاسبه

                                                                                              ..كنندكنند  ميمي
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  اكسيژناكسيژن  دريافتدريافت  وو  كاركار  بابا  نتيجهنتيجه  دردر  وو  قلبقلب  ضربانضربان  تعدادتعداد

اندازه گيري ضربان قلباندازه گيري ضربان قلب
  اكسيژناكسيژن  دريافتدريافت  وو  كاركار  بابا  نتيجهنتيجه  دردر  وو  قلبقلب  ضربانضربان  تعدادتعداد

  ميمي  قلبقلب  ضربانضربان  ميزانميزان  گيريگيري  اندازهاندازه  بابا  وو  يابديابد  ميمي  افزايشافزايش

..كردكرد  محاسبهمحاسبه  رارا  اكسيژناكسيژن  مصرفمصرف  نمودارنمودار  بابا  توانتوان

حداكثر ضربان قلب با توجه به سن با فرمول حداكثر ضربان قلب با توجه به سن با فرمول 

: : زير محاسبه مي شود زير محاسبه مي شود 

HR HR maxmax = = 220 220 –– AgeAge
191

Type of Work kcal/min (total 
met) 

میزان مصرف انرژي کالریك در کارمیزان مصرف انرژي کالریك در کار

met) 
light assembly 1.6 
medium assembly 2.7 
bricklaying 4.0 
pushing wheelbarrow (115 lb load) 2.5 
sawing wood 6.8 
chopping wood 8.0 
shoveling (16 lb loads) 8.5 
climbing stairs with 17 lb load, suspended 9.0 
climbing stairs with 22 lb load on shoulder 16.2 
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تقسیم بندي کار بر اساس میزان مصرف تقسیم بندي کار بر اساس میزان مصرف 
اکسیژن، ضربان قلب ومصرف انرژياکسیژن، ضربان قلب ومصرف انرژي
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مصرف انرژی برای تعیین مقدار کار و زمان استراحت مصرف انرژی برای تعیین مقدار کار و زمان استراحت ••
مورد نیاز بکار می رود و با تعیین آن می توان زمان مورد نیاز بکار می رود و با تعیین آن می توان زمان 

روش هاي مختلف زمانبندي کار واستراحتروش هاي مختلف زمانبندي کار واستراحت

مورد نیاز بکار می رود و با تعیین آن می توان زمان مورد نیاز بکار می رود و با تعیین آن می توان زمان 
..های استراحت در کار را محاسبه نمودهای استراحت در کار را محاسبه نمود

: TR     زمان مورد نياز برحسب دقيقه
m : ميزان متابوليسم يا صرف انرژي برحسب كيلو كالري در دقيقه
مصرف انرژي در حالت استراحت  :1/5

TR = 480M – 2000
M – 1/5
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::فرمول مورلفرمول مورل••
T = T

m – s )(

روش هاي مختلف زمانبندي کار واستراحتروش هاي مختلف زمانبندي کار واستراحت
::فرمول مورلفرمول مورل••

TR = TS
m – s

m – 1/5
)(

TR TR  : : كل زمان بازيافت بر حسب دقيقه كل زمان بازيافت بر حسب دقيقه
TS TS  : : مدت زمان كار برحسب دقيقه مدت زمان كار برحسب دقيقه
m m  : :  ميانگين مصرف انرژي  ميانگين مصرف انرژيKcal / minKcal / min
s  s   : :ميزان مصرف انرژي استانداردميزان مصرف انرژي استاندارد

استراحت طبیعي واستراحتاستراحت طبیعي واستراحت••
::اضافياضافي 

Kcal / min
( 4 – 1)TR = *100
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کار استاتیك ودینامیكکار استاتیك ودینامیك
  ::  استاست  فعالیتفعالیت  نوعنوع  دودو  دارایدارای  ماهیچهماهیچه  فیزیولوژیکیفیزیولوژیکی  نظرنظر  نقطهنقطه  ازاز  ••  ::  استاست  فعالیتفعالیت  نوعنوع  دودو  دارایدارای  ماهیچهماهیچه  فیزیولوژیکیفیزیولوژیکی  نظرنظر  نقطهنقطه  ازاز  ••
    ))))متحرکمتحرک  فعالیتفعالیت  ((((  دینامیکدینامیک  ایای  ماهیچهماهیچه  کارکار  --۱۱
    ))))  ساکنساکن  فعالیتفعالیت  ((((  استاتیکاستاتیک  ایای  ماهیچهماهیچه  کارکار  --۲۲

  ::شوندشوند  دادهداده  شرحشرح  توانندتوانند  میمی  زیرزیر  بصورتبصورت  ایای  ماهیچهماهیچه  کارکار  ازاز  فرمفرم  دودو  ••
  راحتیراحتی  وو  فشارفشار  ،،  انبساطانبساط  وو  انقباضانقباض  ازاز  ریتمیکریتمیک  تناوبتناوب  یکیک  مبنایمبنای  بربر  دینامیکدینامیک  کارکار  --۱۱  راحتیراحتی  وو  فشارفشار  ،،  انبساطانبساط  وو  انقباضانقباض  ازاز  ریتمیکریتمیک  تناوبتناوب  یکیک  مبنایمبنای  بربر  دینامیکدینامیک  کارکار  --۱۱

    ..شودشود  میمی  مشخصمشخص
  مشخصمشخص  ماهیچهماهیچه  ازاز  مدتمدت  طوWنیطوWنی  انقباضانقباض  حالتحالت  مبنایمبنای  بربر  استاتیکاستاتیک  کارکار  مقابلمقابل  دردر  --۲۲

..رودرود  میمی  بکاربکار  وضعیوضعی  حالتحالت  یکیک  دردر  معموWمعموW  کهکه  شودشود  میمی
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کار استاتیك ودینامیكکار استاتیك ودینامیك
  وو  ماهیچهماهیچه  شدنشدن  کوتاهکوتاه  ازاز  محصولیمحصولی  عنوانعنوان  بهبه  تواندتواند  میمی  کارکار  دینامیکیدینامیکی  وضعیتوضعیت  دردر

  گسترشگسترش  اجازهاجازه  ماهیچهماهیچه  استاتیکیاستاتیکی  کارکار  طیطی  دردر  وو  باشدباشد  آمدهآمده  بوجودبوجود  نیروینیروی  وو  غیرهغیره
  وو  ماهیچهماهیچه  شدنشدن  کوتاهکوتاه  ازاز  محصولیمحصولی  عنوانعنوان  بهبه  تواندتواند  میمی  کارکار  دینامیکیدینامیکی  وضعیتوضعیت  دردر

  گسترشگسترش  اجازهاجازه  ماهیچهماهیچه  استاتیکیاستاتیکی  کارکار  طیطی  دردر  وو  باشدباشد  آمدهآمده  بوجودبوجود  نیروینیروی  وو  غیرهغیره
  مفیدیمفیدی  کارکار  هیچهیچ  استاتیکیاستاتیکی  کارکار  دردر  ..ماندماند  میمی  باقیباقی  قویقوی  فشاریفشاری  حالتحالت  دردر  وو  نداردندارد
    تغییرتغییر  ضربدرضربدر  وزنوزن  فرمولفرمول  حسبحسب  بربر  آنراآنرا  توانتوان  نمینمی  وو  نیستنیست  دیددید  قابلقابل  خارجیخارجی  بطوربطور
  صرفصرف  بابا  رارا  جسمجسم  یکیک  کهکه  استاست  رباییربایی  آهنآهن  شبیهشبیه  وضعیتوضعیت  ایناین  ..کردکرد  محاسبهمحاسبه  محلمحل

    صورتصورت  حرکتیحرکتی  وو  شودشود  انجامانجام  کاریکاری  آنکهآنکه  بدونبدون  دارد،دارد،  میمی  نگهنگه  هاها  مدتمدت  برایبرای  نیرویینیرویی
  جریانجریان  رویروی  پمپیپمپی  مانندمانند  تقریباتقریبا  ماهیچهماهیچه  رفتنرفتن  راهراه  مث(مث(  دینامیکدینامیک  کارکار  جریانجریان  دردر  ..گیردگیرد
  وو  کشاندکشاند  میمی  خودخود  بطرفبطرف  رارا  خونخون  ماهیچهماهیچه  انبساطانبساط  هنگامهنگام  دردر  ..گذاردگذارد  میمی  تائیرتائیر  خونخون
  جریانجریان  رویروی  پمپیپمپی  مانندمانند  تقریباتقریبا  ماهیچهماهیچه  رفتنرفتن  راهراه  مث(مث(  دینامیکدینامیک  کارکار  جریانجریان  دردر  ..گیردگیرد
  وو  کشاندکشاند  میمی  خودخود  بطرفبطرف  رارا  خونخون  ماهیچهماهیچه  انبساطانبساط  هنگامهنگام  دردر  ..گذاردگذارد  میمی  تائیرتائیر  خونخون

  استراحتاستراحت  حالتحالت  ازاز  بیشتربیشتر  باربار  ۲۰۲۰  --  ۱۰۱۰  ماهیچهماهیچه  وو  گیردگیرد  میمی  سرعتسرعت  خونخون  جریانجریان  لذالذا
  تحتتحت  خونیخونی  عروقعروق  استاتیکاستاتیک  کارکار  هنگامهنگام  دردر  کهکه  صورتیصورتی  دردر  کندکند  میمی  دریافتدریافت  خونخون

..رسدرسد  میمی  ماهیچهماهیچه  بهبه  خونخون  ناچیزیناچیزی  مقدارمقدار  لذالذا  وو  فشارندفشارند
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کار استاتیك ودینامیكکار استاتیك ودینامیك
    نیازنیاز  تامینتامین  منظورمنظور  بهبه  کند،کند،  میمی  دریافتدریافت  ماهیچهماهیچه  کهکه  خونیخونی  دینامیکدینامیک  فعالیتهایفعالیتهای  دردر

  ماهیچهماهیچه  ..استاست  ایای  ماهیچهماهیچه  داخلداخل  شیمیاییشیمیایی  هایهای  پدیدهپدیده  فضوWتفضوWت  حملحمل  وو  WزمWزم  اکسیژناکسیژن  ماهیچهماهیچه  ..استاست  ایای  ماهیچهماهیچه  داخلداخل  شیمیاییشیمیایی  هایهای  پدیدهپدیده  فضوWتفضوWت  حملحمل  وو  WزمWزم  اکسیژناکسیژن
  ازاز  وو  ننمودهننموده  دریافتدریافت  گلوکزگلوکز  وو  اکسیژناکسیژن  خونخون  ازاز  دهند،دهند،  انجامانجام  مختصرمختصر  استاتیکاستاتیک  کهکه  هائیهائی
  فضوWتفضوWت  کهکه  شودشود  میمی  موجبموجب  مسالهمساله  ایناین  وو  نمایدنماید  میمی  استفادهاستفاده  خودخود  ایای  ذخیرهذخیره  موادمواد

  ناراحتناراحت  هایهای  خستگیخستگی  وو  فراوانفراوان  درددرد  عاملعامل  وو  شدهشده  انباشتهانباشته  همهم  بربر  نشدهنشده  دفعدفع  ایای  ماهیچهماهیچه
  میمی  انجامانجام  روزمرهروزمره  زندگیزندگی  طیطی  دردر  استاتیکیاستاتیکی  کارکار  اغلباغلب  انسانانسان  بدنبدن  ..شوندشوند  میمی  کنندهکننده
  وو  کمرکمر  وو  لگنلگن  پاهاپاها  دردر  ایای  ماهیچهماهیچه  گروههایگروههای  ازاز  یکسرییکسری  ایستدایستد  میمی  کهکه  زمانیزمانی  دهد،دهد،

    میمی  ایناین  بهبه  منجرمنجر  استاتیکیاستاتیکی  کارکار  ایناین  البتهالبته  ..فشارندفشارند  تحتتحت  طوWنیطوWنی  هایهای  دورهدوره  برایبرای  گردنگردن    میمی  ایناین  بهبه  منجرمنجر  استاتیکیاستاتیکی  کارکار  ایناین  البتهالبته  ..فشارندفشارند  تحتتحت  طوWنیطوWنی  هایهای  دورهدوره  برایبرای  گردنگردن
  ..داریمداریم  نگهنگه  قبولقبول  قابلقابل  وضعیتهایوضعیتهای  دردر  رارا  خودمانخودمان  بدنبدن  بخشهایبخشهای  ازاز  بعضیبعضی  ماما  کهکه  شودشود

  ایای  ماهیچهماهیچه  فشارفشار  وو  شودشود  میمی  آزادآزاد  ماهیچهماهیچه  رویروی  استاتیکیاستاتیکی  کارکار  نشینیمنشینیم  میمی  کهکه  زمانیزمانی
  ایای  ماهیچهماهیچه  کارکار  تمامتمام  ازاز  تقریباتقریبا  کشیمکشیم  میمی  درازدراز  کهکه  زمانیزمانی  یابد،یابد،  میمی  کاهشکاهش  بدنبدن  رویروی

  استراحتاستراحت  خوابیدهخوابیده  وضعیتوضعیت  کهکه  استاست  معنیمعنی  بدینبدین  ایناین  وو  شودشود  میمی  جلوگیریجلوگیری  استاتیکیاستاتیکی
198    ..دارددارد  همراههمراه  بهبه  بیشتریبیشتری
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يک سئوال 

را در اندازه گيری متابوليسم توضيح دھيد ؟ SWEروش 
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نوبت کاری 

201

 :بيوريتم نظريه
 چرا دانم نمي: بپرسيد ازخود نوع اين از سواالتي كه آمده پيش بحال تا آيا

  ام ندارم؟چراحافظه را كاري انجام وتوان انرژي ام؟چرا قدرخسته اين امروز
  هستم سرحال ،چراامروزخيلي نوع ازاين مثبتي سواالت كند؟ويا كارنمي خوب

ام؟ شده وباحوصله كارهادقيق درانجام ؟چراامروز ام؟ شده وباحوصله كارهادقيق درانجام ؟چراامروز
 رامتعجب انسان بدن، انرژي درسطح روزانه هاي وخيز قرنها،افت درطول
 كرده تجربه است چيزمطلوب همه درآنها كه را روزهايي ما همه.است ساخته

 داريم خوبي عاطفي وضعيت است، عالي ما جسمي قواي كه روزهايي.ايم
  متمركزمي وذهني فكري هاي فعاليت برروي بخشي رضايت درحد وذهنمان

 خوبي وضعيت نظرفيزيكي از اندكه اشتهوجودد نيز روزهايي برعكس.شود
 عاطفي لحاظ نداردوبه را مطالب يادگيري توان عنوان هيچ به مان نداريم،ذهن

.هستيم آشفته
 عاطفي لحاظ نداردوبه را مطالب يادگيري توان عنوان هيچ به مان نداريم،ذهن

.هستيم آشفته
 و خوب عملكرد تواند مي كه است مدعي،شود مي ناميدهبيوريتم كه اي نظريه

  كند تبيين مختلف روزهاي در وفكري ،عاطفي جسماني زمينه درسه را افراد بد
.نمايد بيني پيش جنبه سه دراين نيز آنهارا ديگرعملكردآينده سوي از و
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  :بيوريتم نظريه تاريخچه
  ھای اوسيکل که کرد ادعا ھا بيوريتم پيرامون درکتابی١٩٠۴در سوبودا•

  اين .است کرده کشف داده انجام که تحقيقاتی طريق از را ای روزه٢٨و٢٣
 به او که بيمارانی از ،بسياری که بود مدعی وين دانشگاه استادروانشناسی

 داشتند عقايدی، ،روياھا کرده می آنھارادرمان روانشناختی مشک�ت خاطر
 مدعی بعدا وی .شوند تکرارمی منظمی برپايه رسيد نظرمی به که مدعی بعدا وی .شوند تکرارمی منظمی برپايه رسيد نظرمی به که

 يا قلبی ھا،حم�ت تب : نظير مشک�تی دارای بيماران اين از شد،بسياری
 وقوع ظاھراًسيکل که.شدند می ظاھر ای دوره بصورت که بودند، آسمی
 گرفت نتيجه بنابراين.بود متفاوت شان عاطفی مسائل وقوع سيکل از آنھا
 ھای وناراحتی روزه ٢٣ ھای دوره دارای تقريبا فيزيکی ھای بيماری که

 خود ھای درنوشته وی .دھند می روی روزه ٢٨ ھای درسيکل عاطفی
 وادعا رفت فليس از فراتر کوتاھی ودرمدت داشته فليس به کمی اشارات

 انتظارمی ھمانطورکه .دارند نيزوجود ساعته ٢٨ و٢٣ ھای چرخه که کرد انتظارمی ھمانطورکه .دارند نيزوجود ساعته ٢٨ و٢٣ ھای چرخه که کرد
 آن بين بسيارتلخی ومشاجره شد عصبانی سوبودا ادعای از فليس رفت

 نظرمی به. .است درگيربوده نيزدرآن فرويد که ای مشاجره آمد، دوپيش
 مدعی بعداً  که ،کسی کرده بيان سوبودا برای را کارفليس فرويد که رسد

.اوست خود به ميکندمربوط مطرح که شد،عقايدی
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  :بيوريتم نظريه تاريخچه
 درخصوص را شان اوليه کتابھای وفليس سوبودا که ازاين بعد سال چندين•

 که اتريش اھل مھندسی استاد کردند،يک منتشر وعاطفی فيزيکی ريتمھای
 مطرح را سوال اين او.شد ع�قمند موضوع اين به داشت نام تلستچر آلفرد
 سيکلھای غيراز ديگری روانشناختی سيکلھای دارد احتمال آيا که : کرد

 او سوال اين باشند؟با داشته وجود سوبودا و فليس بوسيله شده مطرح او سوال اين باشند؟با داشته وجود سوبودا و فليس بوسيله شده مطرح
 دردانشگاه دانشجويانش عملکرد برروی کردن بررسی به شروع

 دانشجويانش درمورد توجھی قابل مشخص اط�عات او.کرد اينسبورگ
 بخت روی بيشتراز تولدشان،سرانجام تاريخ کرد،ازجمله آوری جمع

 دست روزه ٣٣ ريتم يک به طوراتفاقی ،تلسچربه چيزديگری تا وشانس
 درامتحانات دانشجويان عملکرد بروی رسيد می نظر به که يافت

 اين که بود کردومعتقد نامگذاری فکری راريتم ريتم اواين .تاثيرگذارباشد
 می   تنظيم آل وپينه تيروئيد غدد نظير خاصی ھای غده ترشح بوسيله ريتم می   تنظيم آل وپينه تيروئيد غدد نظير خاصی ھای غده ترشح بوسيله ريتم
)١٩٧٨کوئل، مک(شود

 معنی به rhythmusو زندگی معنی بهbios يونانی ازواژه بيوريتم کلمه•
.است شده مشتق سنجيده يا منظم حرکت
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  :بيوريتم نظريه تاريخچه
 سه بوسيله شوند می متولد که روزی از ھا انسان بيوريتم نظريه ازديدگاه•

 تاثيرات واين گيرند قرارمی تاثير تحت فکری   و عاطفی فيزيکی، سيکل
 تولد ازلحظه که شکل سينوسی ھای سيکل اين .يابد می ادامه آنھا مرگ تا

 جسمی ،فعاليت انسان وخيزخوددرسرتاسرزندگی افت ،با شوند می شروع
  : از عبارتند سيکلھا اين.دھند تاثيرقرارمی اوراتحت وفکری ،عاطفی

  روزه٢٣ فيزيکی سيکل -١•

  روزه٢٨ عاطفی سيکل -٢ •

روزه ٣٣فکری سيکل -٣•

 ويژگی ذکرشددارای درباG آن زمان مدت که ذکرشده ازسيکلھای ھريک•
.باشند زيرمی ھای .باشند زيرمی ھای

فازمثبت يا باG سطح مرحله يک - الف•

فازمنفی يا پايين سطح مرحله يک - ب•

  روزبحرانی يک -ج•
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  :بيوريتم نظريه تاريخچه
 مربوط انرژی باشد مثبت درمرحله ذکرشده ھای سيکل از يکی که زمانی•

 و ديگراعمال عبارت به .باشد می شدن تخليه درحال سيکل آن به
 مث�ً  .قراردارند مطلوبی دروضعيت سيکل آن به مربوط رفتارھای
  که کند می احساس فرد آن باشد مثبت درمرحله فرد يک فيزيکی اگرسيکل
 درمرحله فيزيکی اگرسيکل برعکس .است ازانرژی باGيی سطح دارای درمرحله فيزيکی اگرسيکل برعکس .است ازانرژی باGيی سطح دارای
 فيزيکی انرژی از پايينی سطح دارای که کند می احساس فرد آن.باشد منفی
 .است شارژشدن دوباره درحال بدن منفی، درمرحله عبارتی به .است

 افت قراردارد منفی درمرحله که سيکلی به مربوط ھای درفعاليت بنابراين
.شود می ديده توجھی قابل

 حرکت درحال سيکل يک که ساعتی ٢۴ درطی بيوريتم نظريه براساس•
 توانايی.است مثبت مرحله به منفی مرحله از يا منفی به مثبت ازمرحله

 که روزھايی ،شود می ثبات بسياربی سيکل آن به مربوط عملکرددرحيطه که روزھايی ،شود می ثبات بسياربی سيکل آن به مربوط عملکرددرحيطه
 مھم بسيار بيوريتم نظر ازنقطه کنند، صفرعبورمی نقطه روی از ھا سيکل
 که حوادثی وقوع با روزھا اين معتقداست نظريه اين زيرا.باشند می

 ميزان که طوری ،دارند باGيی شوندرابطه می ناشی انسانی ازخطاھای
.يابد می افزايش روزھا دراين حوادث وقوع
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 ذھن ارگونومی شناسايی حيطه در موضوعات جديدترين از يکی بيوريتم
 روحی –جسمی –فکری ھای جنبه از شناخت و بررسی با که است افراد

 کاھش و روزمره کار از ناشی طبيعی حوادث تقليل در توانند می شخص
.شود واقع مؤثر بسيار دليل بدون ظاھراً  اشتباھات

 کارکنان حضورفيزيکی به خاص توجه سازمانھا ويژگی ازمھمترين يکی
 فردی ديگرتفاوتھای ھای جنبه اکثراوقات باشد،درحاليکه می کار درمحيط فردی ديگرتفاوتھای ھای جنبه اکثراوقات باشد،درحاليکه می کار درمحيط

 شود می گرفته ناديده وذھنی احساسی ، روحی ھای جنبه از اعم آنھا بين
 اين به مسئوGن کافی توجه عدم درواقع که شود می توجه آن کمتربه ويا
 ايفا شغلی رضايت ميزان رادرکاھش مھمی نقش درسازمانھا مسائل قبيل
 با کارکنان برخورد درنحوه مشک�تی ھمچون تبعاتی امر اين که نمايد می

 انسانی وخطاھای کاری شرايط از ،نارضايتی شغلی انگيزه يکديگر،کاھش
 کارکنان مختلف برحاGت تاثيربيوريتم بررسی خواھدداشت درپی را...و کارکنان مختلف برحاGت تاثيربيوريتم بررسی خواھدداشت درپی را...و

 مشک�ت قبيل ازبروزاين جلوگيری جھت بايستی می که است مھمی مساله
قرارگيرد بررسی مورد
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 خود به را دانشمندان و ف�سفه توجه انسانی خطای موضوع باز دير از
 انسان است سيسروگفته بنام قديمی فيلسوف يک . است کرده جلب

 . پابرجاست ھمچنان گفته اين ، قرنھا گذشت از بعد . است جايزالخطا
 را انسانی خطای نميتوان تنھا نه ، است معتقد راسموس که ای بگونه
 ، نيست علم و بشر ص�ح به اينکار بلکه برداشت ميان از کامل بطور
    آمده بدست خطا و آزمون روش از بشر ھای آموخته از بسياری زيرا
 با . ميرسد تاييد به آنھا پذيری کاربرد ، روش ھمين بوسيله نيز و آيد می با . ميرسد تاييد به آنھا پذيری کاربرد ، روش ھمين بوسيله نيز و آيد می

 حداقل به و کاھش اما نيست انسانی خطای کامل حذف ، ھدف آنکه وجود
 خطای علت به حوادث از بسياری است ھمگان توجه مورد آن رساندن
 عنوان به ھنوز جمله واين است انسان از جزيی خطا.آيد می پديد انسانی
.شود می تعريف انسانھا ما وجودی ازشخصيت جزيی

 اين ولی صفربرسند خطای سطح به  کنند می ت�ش سازمانھا درحاليکه
  دريک انسانھا عملکرد که زمانی تا ، نيست يافتنی دست ھدف يک ھدف  دريک انسانھا عملکرد که زمانی تا ، نيست يافتنی دست ھدف يک ھدف
 امر اين واحتمال خواھدافتاد اتفاق خطا گيرد می صورت پيچيده محيط

 بايد سازمانھا.يابد می افزايش وخستگی کاری اضافه ، استرس درشرايط
 خطا احتمال طريق اين از و کنند مديريت کارآمد بصورت را خطاھا

  دھند کاھش را ازآن ناشی وتاثيرات
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تعريف ريتم

 توابع با را آن توان می معموGً  که ومنظم بينی پيش قابل دگرگونی ھر
داد نمايش سينوسی

  ھا ريتم انواع

تغيير بدون ھای ريتم

 قلب،عمل ضربان : مثل نداريم وتصرف دخل درآنھا که ھستند ھايی ريتم
.رشد ومکانيسم تنفس

متغير ھای ريتم

 خوردن: مثل.ھستند کنترل وقابل داريم وتصرف دخل درآنھا که ھايی ريتم
 را جديد ريتم يک توانيم می ھا ريتم اين تغيير برای که ...و ،خوابيدن را جديد ريتم يک توانيم می ھا ريتم اين تغيير برای که ...و ،خوابيدن

.کنيم عادت آن به تابعدازمدتی کنيم عمل آن وطبق درنظربگيريم
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تعريف بيوريتم 

 ومفھوم معنی دقيقاً  که فارسی درزبان معادلی کلمه يافتن که است ازبيشمارلغاتی بيوريتم
.است مشکل دھد پوشش را آن کامل

 شايد نيز مبنا وبرھمين است وروند آھنگ مفھوم به نيز " ريتم " و زندگی معنی به " بيو "
 بشر نوين آورد دست اين شايد اينھمه با اما کرد ترجمه زندگی آھنگ به را کلمه اين بتوان بشر نوين آورد دست اين شايد اينھمه با اما کرد ترجمه زندگی آھنگ به را کلمه اين بتوان
.دانست باستان درعھد رايج ستارشناسی وامروزی شده روز به نسخه بتوان نوعی به را

:گويد می چنين بيوريتم تئوری.است انسان بدن ھای ريتم شناخت دانش بيوريتم

 فکری ، احساسی دوره :عبارتنداز که است اصلی وسيکل ريتم چھار دارای شما بدن
 زندگی ودرطول کشد می طول خاصی زمان مدت ھردوره.شھودی تکميلی وريتم ،جسمی

 رسم زمان از تابعی بصورت را دوره ھر اگر يابد می ادامه پريوديک صورت به شما
 خواھند ومنفی مثبت پيک نقطه پريود يک درطول که شد خواھند شکل سينوسی توابع کنيم

  داشت  داشت

 به شديد متولد شما که ھنگامی يعنی آنھاست تولد تاريخ دليل به انسانھا بدن ريتم تفاوت•
 گذشت با و کردند آغاز را خود حرکت خاصی نقطه از باG چھارريتم ھمه عواملی دليل
 پيدا تداخل يکديگر با بيوريتم ھای منحنی ريتمھا، پريود درزمان تفاوت دليل به سالھا
.کردند
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انواع سيکل بيوريتم

 سيکل سه که دارد وجود انسان بدن در سيکل نوع صدھا•
 ھر .برخوردارند خاصی اھميت از وفکری ھيجانی جسمانی،
 کند می آغاز )صفر روز( فرد تولد بدو از را خود حرکت سيکل کند می آغاز )صفر روز( فرد تولد بدو از را خود حرکت سيکل

 سمت به سينوسی طور به فرد حيات دوره طول در آن از پس و
Gدر سيکل که زمانی.است حرکت حال در دائما پايين و با 

 و بوده انرژی حداکثر دارای فرد کند می حرکت مثبت منطقه
 .دھد می دست از را خود انرژی رود می جلوتر به ھرچه
 رفته دست از انرژی شود می منفی منطقه وارد سيکل که زمانی

  .شود می جبران مرور به  .شود می جبران مرور به

 اوليه ھای سيکل•

ثانويه ھای سيکل•
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انواع سيکل اوليه بيوريتم

 با آهنگ هم و زمان هم بدن در آدرنال غده و گردد مي بر فرد مردانگي خصلت به سيكل اين : جسمي سيكل
 منفي 11.5و مثبت 11.5 دوقسمت وبه است روز 23 سيكل اين دوره .كند مي فعاليت جسماني سيكل
  .دارد كنترل تحت را ابتكار و نوآوري توان، بنيه، تكاپويي، قوت، نظير مواردي .شود مي تقسيم

 دوره .دارد كنترل تحت را احساسات و گردد مي باز فرد زنانگي خصلت به بيشتر سيكل اين : عاطفي سيكل
 تا دوم روزهاي .دارد كنترل تحت را افراد خوي و خلق و حساسيت ميزان كه است روزه 28 سيكل اين
 دوره .دارد كنترل تحت را احساسات و گردد مي باز فرد زنانگي خصلت به بيشتر سيكل اين : عاطفي سيكل

 تا دوم روزهاي .دارد كنترل تحت را افراد خوي و خلق و حساسيت ميزان كه است روزه 28 سيكل اين
  روزهاي در برعكس .دارد قرار مطلوبي وضعيت در همكاري حس و عشق احساسات، خالقيت، چهارم

.داد خواهد دست فرد به بدخلقي و حوصلگي بي  احساس 28 تا 16
 اين با همگام تيروئيد غده كه معتقدند وهمكارانش تلستر.گيرد مي نشات مغز سلولهاي از : فكري سيكل 

 مي تكرار فازمنفي روز 16.5و مثبت فاز روز 16.5 با كه دارد روز 33 مدت به اي دوره .كند مي كار سيكل
  روزهاي .دارد كنترل تحت را فرد گيري تصميم و منطق ، تحليلي تفكر يادگيري، توان چون مواردي .شود

 در اما كند مي عمل موفق امتحانات در و گيرد مي تصميم و كرده فكر تري مطلوب نحو به فرد 16 تا 2
.يابد مي كاهش فرد تفكر توانايي و ظرفيت 33 تا 18 روزهاي

 به فازمثبت از يا مثبت فاز به منفي فاز از بيوريتم يك هاي سيكل از هريك كه زماني :وصفر بحراني روزهاي به فازمثبت از يا مثبت فاز به منفي فاز از بيوريتم يك هاي سيكل از هريك كه زماني :وصفر بحراني روزهاي
.شود مي گفته بحراني روزهاي ها روز اين به يابند مي تغيير منفي فاز
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انواع سيکل ثانويه بيوريتم

 حکمت شود، می ايجاد وفکری احساسی دوسيکل ازتداخل : حکمت
 دربرگيرنده سيکل اين. است درآن شما ونقش جھان از شما فھم دربرگيرنده

.داريد نياز سخت تصميمات گرفتن برای شما که است افکاری فھم

 دربرگيرنده تسلط آيد، می بدست وفکری جسمی دوره دو ازالحاق : تسلط  : تسلط
 ، است ميخواھيد که آنچه آوردن وبدست کار انجام برای شما ھای توانايی

 يادگيری برای Gزم وتمرکز ورزشی ھای برتوانايی ھمچنين سيکل اين
 به کنند می پيدا تداخل ھم با ھا ريتم وقتی که است ذکر به Gزم.تاثيردارد

 چنين به ، است شده منطبق بريکديگر آنھا منفی قسمتھای که معناست اين
.گويند می بحرانی روزھای روزھايی

 انگيزه دربرگيرنده شور آيد می بوجود واحساسی جسمی دوسيکل تداخل :شور انگيزه دربرگيرنده شور آيد می بوجود واحساسی جسمی دوسيکل تداخل :شور
 وتحريک ترغيب سخت کارھای پذيرفتن برای را وشما است عمل برای
.کند می
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بيوريتمالعاده انواع سيكل فوق  بيوريتمالعاده انواع سيكل فوق 

 : العاده فوق ھای سيکل
.آيد می بدست وشھودی جسمی ھای چرخه ميان ازتعامل : دراکی–

.است وشھودی احساسی دوچرخه از ترکيبی :روانی –

.است شده ايجاد وشھودی فکری دوچرخه ازترکيب : کاميابی –

:اعظم ھای سيکل 
  .است زيبايی به داشتن وع�قه ھماھنگی تاثير تحت روزه ۴٣ ای چرخه : زيبايی–

.قراردارد وخودآگاھی بنفس اعتماد تاثير تحت که روزه ۴٨ ای چرخه : خودآگاھی–

.قراردارد ونگرش درونی ثبات تاثير تحت که روزه ٣۵ ای چرخه : معنوی– .قراردارد ونگرش درونی ثبات تاثير تحت که روزه ٣۵ ای چرخه : معنوی–

 دو وفکری ،احساسی جسمی سازگاری  دھنده نشان  سيکل اين : سازگاری سيکل–
.باشد می فرد
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تعريف نوبت كاري  

 مصنوعي روشنايي منابع اختراع همچنين تكنولوژي و علم پيشرفت و صنعتي انقالب وقوع با• مصنوعي روشنايي منابع اختراع همچنين تكنولوژي و علم پيشرفت و صنعتي انقالب وقوع با•
 به بنا سازمانها   .گرديد پديدار ساعته 24 اي جامعه بتدريج و شد دگرگون انسان زندگي چهره
 هفته روز 7 در روزي شبانه كار به خدماتي و اجتماعي نيازهاي و تكنولوژيكي اقتصادي، داليل
.آوردند روي

 جنبه از تواند مي و است سازماني ارگونومي حيطه در كار محيط آور زيان عوامل از كاري نوبت•
 كاري زندگي كيفيت همچنين و سازمان   وري بهره بر نامطلوب اثراتي   گوناگون هاي

 نوبتكار فرد   اجتماعي و خانوادگي زندگي و ايمني رواني، و جسماني تندرستي بر تاثير   انسان
.گذارد برجاي .گذارد برجاي

:كاري نوبت •

 6 تا صبح 7( روزانه كار زماني دريچه از بيرون در معين و منظم طور به كه كاري نوع هر•
. گويند كاري نوبت را پذيرد انجام )بعدازظهر
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ساعات زيستی 

چرخه ھايی با مدت يک شبانه روز : سيرکادين • چرخه ھايی با مدت يک شبانه روز : سيرکادين •

چرخه ھايی کمتر از يک شبانه روز: الترادين •

چرخه ای با بيشتر از يک شبانه روز: اينفرادين •
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انواع نوبت کاری

چرخشي  -1

  رو چرخشي   شيفت و )ساعت هاي عقربه جهت در( جلو به رو چرخشي شيفت
  سريع چرخش بصورت تواند مي كه .گيرد مي انجام اول حالت عكس كه عقب به

  رو چرخشي   شيفت و )ساعت هاي عقربه جهت در( جلو به رو چرخشي شيفت
  سريع چرخش بصورت تواند مي كه .گيرد مي انجام اول حالت عكس كه عقب به
 )هفته سه تا دو ( كند چرخش و )هفته يك ( متوسط چرخش ، ) روز سه تا دو (

 شود گرفته نظر در كاري شيفت هر براي

كاري فشرده هفته   -2

 40 مدت تقريبا روز پنج از كمتر در كاران نوبت آن در كه كاري نوبت نظام
 يا 10 به ساعت 8 از روز هر در كار زمان مدت طول واقع در.كنند مي كار ساعت يا 10 به ساعت 8 از روز هر در كار زمان مدت طول واقع در.كنند مي كار ساعت

.يابد مي افزايش ساعت 12

ثابت      -3

 مي فعاليت مشغول عصر   يا و شبانه نوبت در دائماً اي عده موارد اينگونه در
. باشند
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اثرات نوبت کاری 

تعارضات اجتماعی • تعارضات اجتماعی •

فشار و تنش•

پيامد ھای بھداشتی •

پيامد ھای ايمنی •
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تعارضات اجتماعی 

) عدم انجام وظايف محوله ( مشک�ت خانواده • ) عدم انجام وظايف محوله ( مشک�ت خانواده •

سرو صدای کودکان ھمسايه ھا ( مشک�ت با ھمسايگان •
(

احساس بيزاری و بيگانگی ، نوبت کاران ( جامعه •
)  فراموش شده گان می باشند )  فراموش شده گان می باشند 
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فشار و تنش  

عدم تنظيم خواب و برنامه ھای بدنی ( دستگاه سيرکادين•
  (

مشک�ت خواب •

تنش ھای خانوادگی • تنش ھای خانوادگی •
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پيامد ھای بھداشتی

مشک�ت قلب•

مغز تحريک پذيری و عصبانيت و افسردگی •

دستگاه گوارش •
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پيامد ھای ايمنی 

خطرات •

حوادث •

خطای انسانی •

223

تفاوت هاي فردي 

سن و تجربه  • سن و تجربه  •

شخصيت و نوع سيركادين•

:  بيشترين مشكل براي افرادي است كه 

اواخر دوران ميانسالي هستند١.

)  بامداد گرا ، شب گرا( افراد بامداد گرا ٢. )  بامداد گرا ، شب گرا( افراد بامداد گرا ٢.

افرادي كه داراي الگوي منظم خواب مي باشند٣.

افرادي كه داراي خواب طوالني مي باشند�.
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نكات مديريتي در مورد نوبت كاري
نوبتكاران مناسب انتخاب -1

 .گردند انتخاب كاري نوبت هاي برنامه در نبايد نيستند كاري نوبت با انطباق به قادر كه افرادي
: شامل باشد مي كاري نوبت با انطباق عدم ايجاد علل زياد احتمال به كه فردي عوامل : شامل باشد مي كاري نوبت با انطباق عدم ايجاد علل زياد احتمال به كه فردي عوامل

•oسال 50 باالي سن( هستند ميانسالي دوران اواخر در كه افرادي(

•oبامدادگرا افراد

•oمنظم و ثابت خواب الگوي داراي افرادي  

•oهستند طوالني خواب داراي عادت طبق كه افرادي

•oهستند سوم و دوم شغل داراي اقتصادي داليل به بنا كه افرادي

•oدخانيات استعمال ، گوارشي هاي ناراحتي ، خواب اختالالت پيشينه داراي افرادي دخانيات استعمال ، گوارشي هاي ناراحتي ، خواب اختالالت پيشينه داراي افرادي 

•oرواني بيماريهاي و صرع ، قند ، قلبي هاي بيماري به مبتال افراد

 بدين كه پزشكي نهاي كمسيو طريق از الذكر فوق پزشكي مشكالت و موضوعات تشخيص :توجه•
. باشد مي گردد، مي برگزار نفت درمان و بهداشت مراكز سوي از منظور
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آموزش -2

 جهت كار نوبت كاركنان وآموزش كاري نوبت مورد در صحيح نگرش داشتن
 مي وري بهره افزايش و سرمايه رفتن هرز از جلوگيري باعث   نوبتكاري با تطابق
 ميزان افزايش سبب كاران نوبت بين در انطباق و رضايتمندي عدم زيرا .شود

  .گردد مي شغل تغيير و كار از غيبت  .گردد مي شغل تغيير و كار از غيبت

: باشد ذيل موارد شامل تواند مي آموزشي هاي برنامه اين

كاران نوبت براي خواب بهداشت اصول

كاران نوبت غذايي برنامه و رژيم 

 برنامه در آنان مشاركت و آن از ناشي عوارض كاهش كاردر نوبت خانواده نقش
ها

 هاي تكنيك   و كاري نوبت از ناشي خستگي اثرات رساندن حداقل به چگونگي   هاي تكنيك   و كاري نوبت از ناشي خستگي اثرات رساندن حداقل به چگونگي  
 حين در هوشياري حفظ براي عملي راهكارهاي و خستگي با مقابله براي فردي

 كار
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باليني خدمات ارائه .3

  مددكاران   و پزشكي كادر حضور با شركت در   باليني خدمات ارائه
 كاركنان براي كاري نوبت از ناشي رهيافت هاي و   مشكالت بر واقف   اجتماعي

 زيستي مشكالت بود خواهند قادر مراكز اين زيرا. باشد مي مفيد بسيار كار نوبت
 و ساخته مرتفع زيادي حد تا را كاري نوبت از ناشي ..و اجتماعي ، خانوادگي ،

 تنش و كرده عمل كاري نوبت هاي رهيافت زمينه در رساني اطالع مراكز بعنوان
 و ساخته مرتفع زيادي حد تا را كاري نوبت از ناشي ..و اجتماعي ، خانوادگي ،

 تنش و كرده عمل كاري نوبت هاي رهيافت زمينه در رساني اطالع مراكز بعنوان
.دهد كاهش آنرا از ناشي هاي

  كننده خيره نور ميزان كاهش.4

  صفحات تشعشعات .شود مي ناشي نامناسب و زياد نور از چشم، شدن خيره
 با و شده چشم به فشار افزايش باعث آن اثر بر چشم خيرگي و رايانه و نمايشگر

 به در مناسب روشنايي سيستم طراحي .دارد مستقيم ارتباط خستگي ايجاد به در مناسب روشنايي سيستم طراحي .دارد مستقيم ارتباط خستگي ايجاد
.است موثر  خيرگي رساندن حداقل
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 اضافي وصداي سر ميزان كاهش .5

 و شود مي استرس افزايش باعث ارتباطي وسايل و تجهيزات مكالمات، صداي
  بايست مي كه .دارد كاري نوبت از ناشي خستگي با مستقيم ارتباطي عامل، اين

 .گردد كنترل يا و حذف كار محيط از ناخواسته و اضافي صداي

مجاز  موسيقي پخش.6 مجاز  موسيقي پخش.6

 ماندن بيدار به و شده كارگران تحريك باعث موسيقي نواي و همكاران با گفتگو
.كند مي كمك شب در آنها

  خنك كار محيط ايجاد.7

 مي شب در شناختي عملكرد رفتن باال و حواس تمركز حفظ باعث دما كاهش
 مي شب در ويژه به آلودگي خواب حس ايجاد باعث گرفته و گرم هاي اتاق. شود
 و كافي تازه هواي به نياز كار نوبت كاركنان حالت اين از جلوگيري براي .شود
 مي شب در ويژه به آلودگي خواب حس ايجاد باعث گرفته و گرم هاي اتاق. شود
 و كافي تازه هواي به نياز كار نوبت كاركنان حالت اين از جلوگيري براي .شود

  .دارند اتاق دماي تنظيم امكان
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كاران نوبت براي بدني حالت تغيير امكان ايجاد.8

 براي اپراتورها كه كند مي ايجاب نمايشگر صفحه داراي هاي سيستم با كار
 است ممكن كاري چنين چند هر بنشينند، حالت يك در طوالني مدتي

 كرده، كند را خون جريان نشسته كار حال اين با باشد، نداشته فيزيكي خستگي
  را كاري نوبت از ناشي خستگي و شود مي آلودگي خواب و خستگي باعث

 .دهد مي افزايش
  را كاري نوبت از ناشي خستگي و شود مي آلودگي خواب و خستگي باعث

 .دهد مي افزايش

 فيزيكي نرمش امكان ايجاد.9

 حفظ و خون جريان تحريك فرصت كار نوبت كاركنان به نرمش انجام فضاهاي
 به نزديك المقدور حتي ها فضا اين بايست مي البته .دهند مي را حواس تمركز
. باشد كار نوبت كاركنان كار محل

  چرت امكان نمودن فراهم.10  چرت امكان نمودن فراهم.10

 دقيقه 20-30استراحتي بتوانند كار نوبت كاركنان آن در كه مجزا و آرام فضاي
.كند مي كمك كار حين در آنان زدن چرت از جلوگيري به بكنند اي
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 درخشان نور از استفاده.11

  كه هنگامي   در كار نوبت كاركنان براي بيشتر نور تامين
 سطح تا كند مي كمك يابد مي افزايش آنها خستگي

 آلودگي خواب از و   كنند حفظ روز مانند را خود هوشياري آلودگي خواب از و   كنند حفظ روز مانند را خود هوشياري
  نور از بايست مي منظور اين به كه   نمايد   جلوگيري
  شبانه، شيفت حين در كار، هاي محيط طراحي در درخشان
 ساعت مجدد تنظيم براي است ذكر به الزم .گردد استفاده

 كه مالتونين هورمون ترشح ساختن متوقف و بيولوژيكي
LUX   نور شود مي آلودگي خواب باعث LUX   نور شود مي آلودگي خواب باعث  بيشتر يا1000   بيشتر يا1000
.است نياز مورد

 شب شيفت در غذا صرف جهت مناسب محيط ايجاد.12
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کنترل ھای فردی برای نوبت کاران

:دهند انجام را زير فردي اقدامات تا دهد آموزش را كار نوبت كاركنان بايست مي شركت

  خواب كمبود جبران       .1

 خواب كمبود جبران براي استحقاقي، هاي مرخصي و شده ريزي برنامه كاري هاي استراحت از استفاده

  كاري شب از قبل كوتاه چرت       .2

 .شد خواهد كار حين هوشياري چشمگير افزايش باعث شب شيفت شروع از قبل اي دقيقه 30-45چرت .شد خواهد كار حين هوشياري چشمگير افزايش باعث شب شيفت شروع از قبل اي دقيقه 30-45چرت

:شامل خواب بهداشت رعايت       .3

 معمول خواب دوره جاي به چرت جايگزيني عدم و ساعت 6-8 روزانه خواب داشتن شامل امر اين .خوب خواب هاي عادت حفظ
 ساعت تنظيم باعث امر اين( باشد خاص ساعتي روزه همه رختخواب به رفتن ساعت .خواب برنامه به دادن نظم .است خانه در

.گردد بيني پيش يكسان خواب زمان طول چنين هم و )شود مي بدن بيولوژيك

 ]1][2[: شامل تواند مي كه خواب براي  مناسب محيط  و مقدمات سازي فراهم       .4

  خواب زننده هم بر عامل گونه هر از جلوگيري منظور به آرام و تاريك اطاقي  -

 .ناخواسته صداي و نور نفوذ از جلوگيري براي ها پنجره براي ضخيم هاي ازپرده استفاده  -

  خواب لباس پوشيدن و ، كردن حمام ، زدن مسواك    -

  ديوارها طريق از صدا انتقال از جلوگيري براي خواب اتاق در باال عايقي ضريب با صداگير نصب  -  ديوارها طريق از صدا انتقال از جلوگيري براي خواب اتاق در باال عايقي ضريب با صداگير نصب -

 آسانتر خواب و بدن خستگي و استرس رفع جهت روزانه نرمش و تمركز و استراحت هاي روش از استفاده        .5

   مناسب غذايي رژيم از استفاده        .6
.است ضروري خواب كيفيت بهبود و كار درحين هوشيار ذهني حفظ براي متعادل و مناسب غذايي رژيم

.مي شوند خواب در اختالل و معده براي مشكل ايجاد باعث چون چرب و ادويه پر غذاهاي خوردن از اجتناب

  از پيش كافئين كه است مهم البته.شود چاالكي و هوشياري رفتن باال باعث تواند مي قهوه فنجان چند نوشيدن عادت صورت در
.نماند باقي وي خون جريان در كار شب فرد خواب زمان در تا شود مصرف بامداد 3 ساعت

۴۴بخشبخش۴۴بخشبخش
انتروپومتريانتروپومتري
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طراحي تجهیزات ازمهمترین  طراحي تجهیزات ازمهمترین    ••
فاکتورهایي که درراحتي استفاده  فاکتورهایي که درراحتي استفاده  

تعریف انتروپومتريتعریف انتروپومتري
طراحي تجهیزات ازمهمترین  طراحي تجهیزات ازمهمترین    

فاکتورهایي که درراحتي استفاده  فاکتورهایي که درراحتي استفاده  
انها، راندمان کاري وایمني کار با انها، راندمان کاري وایمني کار با 

..انها تاثیر گذار مي باشدانها تاثیر گذار مي باشد
اگر این وسائل طراحي مناسبي اگر این وسائل طراحي مناسبي ••

نداشته ومتناسب با بدن انسان نداشته ومتناسب با بدن انسان 
نباشد باعث ایجاد وضعیت نامطلوب  نباشد باعث ایجاد وضعیت نامطلوب  

بدني  وایجاد بیماري هاي اسکلتي بدني  وایجاد بیماري هاي اسکلتي 
..وعض(ني خواهد شدوعض(ني خواهد شد..وعض(ني خواهد شدوعض(ني خواهد شد

یکي ازرایجترین بیماري هاي یکي ازرایجترین بیماري هاي ••
عض(ني که دراثر وضعیت عض(ني که دراثر وضعیت – – اسکلتي اسکلتي 

نامطلوب نابدني درهنگام نشستن نامطلوب نابدني درهنگام نشستن 
ایجاد مي شود ناراحتي هاي ستون ایجاد مي شود ناراحتي هاي ستون 

.   .   فقرات مي باشدفقرات مي باشد
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یکي ازراه هاي جلوگیري از طراحي نامناسب ،استفاده ازویژگـي هـاي   یکي ازراه هاي جلوگیري از طراحي نامناسب ،استفاده ازویژگـي هـاي   

تعریف انتروپومتريتعریف انتروپومتري
یکي ازراه هاي جلوگیري از طراحي نامناسب ،استفاده ازویژگـي هـاي   یکي ازراه هاي جلوگیري از طراحي نامناسب ،استفاده ازویژگـي هـاي   

این اط(عات را علم این اط(عات را علم . . بدني افرادي است که با ان دستگاه کار مي کنندبدني افرادي است که با ان دستگاه کار مي کنند
..انتروپومتري در اختیار طراحان تجهیزات مي گذاردانتروپومتري در اختیار طراحان تجهیزات مي گذارد

بـه  بـه    متـري متـري به معنـاي انسـان و   به معنـاي انسـان و       انتروپانتروپانتروپومتري از واژه هاي یوناني انتروپومتري از واژه هاي یوناني 
انتروپومتري به عنوان شاخه ایـي  انتروپومتري به عنوان شاخه ایـي  . . معناي اندازه گیري گرفته شده استمعناي اندازه گیري گرفته شده است

از فیزیکال انتروپومتري تعریف شده است که به اندازه هاي انسان مي از فیزیکال انتروپومتري تعریف شده است که به اندازه هاي انسان مي از فیزیکال انتروپومتري تعریف شده است که به اندازه هاي انسان مي از فیزیکال انتروپومتري تعریف شده است که به اندازه هاي انسان مي 
..پردازدپردازد
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داده هاي آنتروپومتري به طراح اجازه مي دهد که طراحـي مناسـب   داده هاي آنتروپومتري به طراح اجازه مي دهد که طراحـي مناسـب   
طراحي که تا حد ممکـن تعـداد بیشـتري از    طراحي که تا حد ممکـن تعـداد بیشـتري از    . . براي انسان انجام دهدبراي انسان انجام دهد

انتروپومتري کاربرديانتروپومتري کاربردي
داده هاي آنتروپومتري به طراح اجازه مي دهد که طراحـي مناسـب   داده هاي آنتروپومتري به طراح اجازه مي دهد که طراحـي مناسـب   

طراحي که تا حد ممکـن تعـداد بیشـتري از    طراحي که تا حد ممکـن تعـداد بیشـتري از    . . براي انسان انجام دهدبراي انسان انجام دهد
..جمعیت هدف را پوشش مي دهدجمعیت هدف را پوشش مي دهد

این امر به معني به حـداقل رسـاندن تعـداد افـرادي اسـت کـه از       این امر به معني به حـداقل رسـاندن تعـداد افـرادي اسـت کـه از       
..محدوده تحت پوشش طراحي کنار گذاشته مي شوندمحدوده تحت پوشش طراحي کنار گذاشته مي شوند..محدوده تحت پوشش طراحي کنار گذاشته مي شوندمحدوده تحت پوشش طراحي کنار گذاشته مي شوند

::انسانها در ابعاد زیادي با هم تفاوت دارندانسانها در ابعاد زیادي با هم تفاوت دارند
نیازها، هوش، بینایي، تخیل، مهارت، قدرت عض(ني، سن، طول پانیازها، هوش، بینایي، تخیل، مهارت، قدرت عض(ني، سن، طول پا

235

جمعیت مردان آمریکا طراحي شده باشد تقریبـًا  جمعیت مردان آمریکا طراحي شده باشد تقریبـًا  % % ۹۰۹۰اي براي اي براي   اگر وسیلهاگر وسیله

انتروپومتري کاربرديانتروپومتري کاربردي
جمعیت مردان آمریکا طراحي شده باشد تقریبـًا  جمعیت مردان آمریکا طراحي شده باشد تقریبـًا  % % ۹۰۹۰اي براي اي براي   اگر وسیلهاگر وسیله

ها،ها،  درصد آلمانيدرصد آلماني  ۹۰۹۰براي براي 
ها،ها،  درصد فرانسويدرصد فرانسوي  ۸۰۸۰  

ها،ها،یي یي درصد ایتالیادرصد ایتالیا  ٦٥٦٥  
۲٥۲٥ها، ها،   ژاپنيژاپني% % ٤٥٤٥  
ها وها و  درصد تایلنديدرصد تایلندي   ها وها و  درصد تایلنديدرصد تایلندي  

. . ها مناسب خواهد بودها مناسب خواهد بود  درصد ویتناميدرصد ویتنامي  ۱۰۱۰  

معموWً طراحي محصوWت مناسب با نیازهـاي هـر فـرد گـران و غیرعملـي      معموWً طراحي محصوWت مناسب با نیازهـاي هـر فـرد گـران و غیرعملـي      
شود تـا مناسـب   شود تـا مناسـب     اغلب محصوWت به صورت انبوه طراحي و تولید مياغلب محصوWت به صورت انبوه طراحي و تولید مي. . استاست

..با محدوده وسیعي از کاربران باشدبا محدوده وسیعي از کاربران باشد
236
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آنتروپومتري به این سواWت پاسخ مي دهدآنتروپومتري به این سواWت پاسخ مي دهد
فرض کنید مي خواهیم جعبه سنگیني را از یك نقطه بـه نقطـه دیگـر منتقـل     فرض کنید مي خواهیم جعبه سنگیني را از یك نقطه بـه نقطـه دیگـر منتقـل     

با توجه به واقعیت تفاوت انسانها دو استراتژي اصلي بـراي انجـام ایـن    با توجه به واقعیت تفاوت انسانها دو استراتژي اصلي بـراي انجـام ایـن    . . کنیمکنیم
فرض کنید مي خواهیم جعبه سنگیني را از یك نقطه بـه نقطـه دیگـر منتقـل     فرض کنید مي خواهیم جعبه سنگیني را از یك نقطه بـه نقطـه دیگـر منتقـل     

با توجه به واقعیت تفاوت انسانها دو استراتژي اصلي بـراي انجـام ایـن    با توجه به واقعیت تفاوت انسانها دو استراتژي اصلي بـراي انجـام ایـن    . . کنیمکنیم
::کار وجود داردکار وجود دارد

تناسب  انسان با شغلتناسب  انسان با شغل��������  انتخاب افرادي قوي از بین کارگران براي حمل جعبهانتخاب افرادي قوي از بین کارگران براي حمل جعبه--۱۱
تناسب  شغل با انسانتناسب  شغل با انسان��������  طراحي مجدد شغل به طوري که هر فردي قادر به انجام آن باشدطراحي مجدد شغل به طوري که هر فردي قادر به انجام آن باشد--۲۲

::وقتي تصمیم به تغییر شغلي مي گیریم سواWتي مطرح مي شوندوقتي تصمیم به تغییر شغلي مي گیریم سواWتي مطرح مي شوند::وقتي تصمیم به تغییر شغلي مي گیریم سواWتي مطرح مي شوندوقتي تصمیم به تغییر شغلي مي گیریم سواWتي مطرح مي شوند
چه وزني را کارگران مي توانند بلند کنند؟چه وزني را کارگران مي توانند بلند کنند؟
محدوده دسترسي کارگران چقدر است؟محدوده دسترسي کارگران چقدر است؟

به چه میزان فضا نیاز است؟به چه میزان فضا نیاز است؟
237

انتروپومتري وطراحيانتروپومتري وطراحي
طراحي براي محدوده اي از افرادطراحي براي محدوده اي از افراد١١.. طراحي براي محدوده اي از افرادطراحي براي محدوده اي از افراد١١..

صندلي قابل تنظيم خودرو، ارتفاع محل استراحت آرنجصندلي قابل تنظيم خودرو، ارتفاع محل استراحت آرنج••

طراحي براي درشت اندامان و ريزاندامانطراحي براي درشت اندامان و ريزاندامان  ٢٢..
حد مجاز طراحي براي بلند قدانحد مجاز طراحي براي بلند قدان  - - ارتفاعارتفاع••

طراحي براي دسترسي كوتاه قدانطراحي براي دسترسي كوتاه قدان  - - حد دسترسيحد دسترسي•• طراحي براي دسترسي كوتاه قدانطراحي براي دسترسي كوتاه قدان  - - حد دسترسيحد دسترسي

طراحي براي متوسطان  طراحي براي متوسطان    ٣٣..

صندلي هاي عمومي كه براي افراد متوسط جامعه طراحي مي شوندصندلي هاي عمومي كه براي افراد متوسط جامعه طراحي مي شوند••
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Design Guidelines

انتروپومتري و طراحيانتروپومتري و طراحي

هنگامي که براي افراد متوسط  هنگامي که براي افراد متوسط  
طراحي مي کنید، اغلب افراد را  طراحي مي کنید، اغلب افراد را  

!  !  محدود مي کنیدمحدود مي کنید!  !  محدود مي کنیدمحدود مي کنید

239

دستدست
عرضعرض

داده هاي انتروپومتريداده هاي انتروپومتري

ایستادهایستاده نشستهنشسته

دستدست
عرضعرض
طولطول

ضخامتضخامت
اندازه وجباندازه وجب

ایستادهایستادهسایرسایر
قدقد

ارتفاع دیدارتفاع دید
ارتفاع آرنجارتفاع آرنج
ارتفاع مچ پاارتفاع مچ پا

نشستهنشسته
ارتفاع نشستنارتفاع نشستن
ارتفاع دیدارتفاع دید
ارتفاع آرنجارتفاع آرنج
ارتفاع زانوارتفاع زانو

سایرسایر
وزن بدنوزن بدن
طول بازوطول بازو
طول پاطول پا

عرض شانهعرض شانه
240



8/23/2013

121

ارتفاعارتفاع١١..

تعاریف در اندازه گیري انتروپومتريتعاریف در اندازه گیري انتروپومتري
ارتفاعارتفاع١١..

منظور از ارتفاع تعیین فاصله دو نقطه ابتدا و انتها یک خط مستقیم  منظور از ارتفاع تعیین فاصله دو نقطه ابتدا و انتها یک خط مستقیم  
بصورت عمود است مث( ارتفاع قدبصورت عمود است مث( ارتفاع قد

پهناپهنا٢٢..
منظور از پهنا فاصله دو نقطه عرض بدن بصورت مستقیم و افقی می منظور از پهنا فاصله دو نقطه عرض بدن بصورت مستقیم و افقی می 

باشد نظیر پهنای باسنباشد نظیر پهنای باسن
عمقعمق٣٣..

باشد نظیر پهنای باسنباشد نظیر پهنای باسن
عمقعمق٣٣..

منظور از عمق تعیین فاصله دو نقطه جلو و عقب بدن بطور مستقیم و  منظور از عمق تعیین فاصله دو نقطه جلو و عقب بدن بطور مستقیم و  
افقی می باشد نظیر عمق سینهافقی می باشد نظیر عمق سینه

241

فاصلهفاصله    ..۴۴
  بدنبدن  ازاز  مشخصیمشخصی  نقاطنقاط  بینبین  انتهایانتهای  وو  ابتداابتدا  نقطهنقطه  دودو  فاصلهفاصله  تعیینتعیین  فاصلهفاصله  ازاز  منظورمنظور

تعاریف در اندازه گیري انتروپومتريتعاریف در اندازه گیري انتروپومتري
  بدنبدن  ازاز  مشخصیمشخصی  نقاطنقاط  بینبین  انتهایانتهای  وو  ابتداابتدا  نقطهنقطه  دودو  فاصلهفاصله  تعیینتعیین  فاصلهفاصله  ازاز  منظورمنظور

..استاست  مستقیممستقیم  خطخط  بصورتبصورت
انحناانحنا    ..۵۵

  دایرهدایره  نهنه  استاست  بستهبسته  نهنه  کهکه  استاست  بدنبدن  ازاز  هاییهایی  بخشیبخشی  اندازهاندازه  انحناانحنا  تعیینتعیین  ازاز  منظورمنظور
..چانهچانه  انحنایانحنای  مث(مث(

محیطمحیط    ..۶۶
    هاها  اندازهاندازه  ایناین  ..دارددارد  بدنبدن  انحنایانحنای  کهکه  استاست  ایای  بستهبسته  هایهای  اندازهاندازه  محیطمحیط  ازاز  منظورمنظور

محیطمحیط    ..۶۶
    هاها  اندازهاندازه  ایناین  ..دارددارد  بدنبدن  انحنایانحنای  کهکه  استاست  ایای  بستهبسته  هایهای  اندازهاندازه  محیطمحیط  ازاز  منظورمنظور
..کمرکمر  محیطمحیط  یایا  دوردور  نظیرنظیر  نیستنیست  دایرهدایره

    دسترسیدسترسی  حدحد    ..۷۷
  ))مچمچ  تاتا  شانهشانه  ازاز  یایا  آرنجآرنج  تاتا  شانهشانه  ازاز  ((  بازوبازو  طولیطولی  محورمحور  اندازهاندازه  دسترسیدسترسی  حدحد  ازاز  منظورمنظور

..باشدباشد  میمی 242



8/23/2013

122

صفحات حرکتيصفحات حرکتي

Transverse Plane Frontal Plane Sagittal Plane
243

پیشین پیشین   ––صفحه عمودی پسین صفحه عمودی پسین ١١..

تعاریف در اندازه گیري انتروپومتريتعاریف در اندازه گیري انتروپومتري
پیشین پیشین   ––صفحه عمودی پسین صفحه عمودی پسین ١١..

..بدن را از طول به دو قسمت راست و چپ تقسیم می کندبدن را از طول به دو قسمت راست و چپ تقسیم می کند
صفحه عمودی جانبیصفحه عمودی جانبی٢٢..

..بدن را از عرض به دو قسمت پیشین و پسین تقسیم مي کندبدن را از عرض به دو قسمت پیشین و پسین تقسیم مي کند
صفحه افقی یا عرضیصفحه افقی یا عرضی٣٣..صفحه افقی یا عرضیصفحه افقی یا عرضی٣٣..

  میمی  تقسیمتقسیم  پایینیپایینی  وو  باWییباWیی  قسمتقسمت  دودو  بهبه  کمرکمر  قسمتقسمت  ازاز  رارا  بدنبدن
  ..کندکند
244
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    وزنوزن  --۱۱

لباسلباس  بدونبدون  بدنبدن  وزنوزن  ::تعریفتعریف

تعاریف در اندازه گیري انتروپومتريتعاریف در اندازه گیري انتروپومتري
لباسلباس  بدونبدون  بدنبدن  وزنوزن  ::تعریفتعریف

نقلنقل  وو  حملحمل  وسایلوسایل  وو  پلکانپلکان  نردبان،نردبان،  صندلی،صندلی،  طراحیطراحی  ::کاربردکاربرد

    ::قدقد  طولطول  --  ۲۲

  بدونبدون  ایستاده،ایستاده،  وضعیتوضعیت  دردر  پاپا  کفکف  تاتا  سرسر  نقطهنقطه  بلندترینبلندترین  عمودیعمودی  فاصلهفاصله  ::تعریفتعریف
جلوجلو  بهبه  مستقیممستقیم  نگاهنگاه  کفش،کفش،

  تختتخت  خواب،خواب،  کیسهکیسه  ورودی،ورودی،  دردر  اتومبیل،اتومبیل،  راهروها،راهروها،  ها،ها،  اتاقاتاق  طراحیطراحی  ::کاربردکاربرد  تختتخت  خواب،خواب،  کیسهکیسه  ورودی،ورودی،  دردر  اتومبیل،اتومبیل،  راهروها،راهروها،  ها،ها،  اتاقاتاق  طراحیطراحی  ::کاربردکاربرد
  بابا  سرسر  برخوردبرخورد  ازاز  جلوگیريجلوگیري  برايبراي  سرسر  باWيباWي  خاليخالي  فضايفضاي  کمترینکمترین  تعیینتعیین  خواب،خواب،

    مانعمانع

۱۰۰۱۰۰  صدکصدک  یایا  حداکثرحداکثر  صدکصدک  معموWمعموW  ::استفادهاستفاده  موردمورد  صدکصدک
245

ایستادهایستاده  چشمچشم  ارتفاعارتفاع  --۳۳

جلوجلو  بهبه  مستقیممستقیم  نگاهنگاه  شخص،شخص،  پاپا  کفکف  تاتا  چشمچشم  داخلیداخلی  زاویهزاویه  ازاز  عمودیعمودی  فاصلهفاصله  ::تعریفتعریف

تعاریف در اندازه گیري انتروپومتريتعاریف در اندازه گیري انتروپومتري

جلوجلو  بهبه  مستقیممستقیم  نگاهنگاه  شخص،شخص،  پاپا  کفکف  تاتا  چشمچشم  داخلیداخلی  زاویهزاویه  ازاز  عمودیعمودی  فاصلهفاصله  ::تعریفتعریف

  بینایي،بینایي،  میدانمیدان  مرکزمرکز  تعیینتعیین  زیردریایی،زیردریایی،  پریسکوپپریسکوپ  جایگاهجایگاه  دیدبانی،دیدبانی،  جایگاهجایگاه  ::کاربردکاربرد
    موانعموانع  قبولقبول  قابلقابل  ارتفاعارتفاع  حداکثرحداکثر  وو  رفتهرفته  کارکار  بهبه  تصویريتصویري  نشانگرهاينشانگرهاي  گرفتنگرفتن  قرارقرار  محلمحل

..بصريبصري

%%۹۵۹۵  یایا  %%۵۵  هدفهدف  بهبه  بستگیبستگی  ::استفادهاستفاده  موردمورد  صدکصدک

ایستادهایستاده  آرنجآرنج  ارتفاعارتفاع  ––۴۴ ایستادهایستاده  آرنجآرنج  ارتفاعارتفاع  ––۴۴

پاپا  کفکف  تاتا  آرنجآرنج  گودیگودی  ازاز  عمودیعمودی  فاصلهفاصله  ::تعریفتعریف

  آشپزخانهآشپزخانه  میزمیز  کار،کار،  میزمیز  طراحیطراحی  ::کاربردکاربرد

%%۹۵۹۵  تاتا  %%۵۵  گسترهگستره  ازاز  ::استفادهاستفاده  موردمورد  صدکصدک
246
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نشستهنشسته  ارتفاعارتفاع  --۵۵

جلوجلو  بهبه  مستقیممستقیم  نگاهنگاه  شخصشخص  سر،سر،  قلهقله  تاتا  نشستنگاهنشستنگاه  سطحسطح  ازاز  عمودیعمودی  فاصلهفاصله  ::تعریفتعریف

تعاریف در اندازه گیري انتروپومتريتعاریف در اندازه گیري انتروپومتري

جلوجلو  بهبه  مستقیممستقیم  نگاهنگاه  شخصشخص  سر،سر،  قلهقله  تاتا  نشستنگاهنشستنگاه  سطحسطح  ازاز  عمودیعمودی  فاصلهفاصله  ::تعریفتعریف

  مثلمثل  تاشویتاشوی  هایهای  خوابخواب  تختتخت  بینبین  فاصلهفاصله  سر،سر،  باWیباWی  دردر  مجازمجاز  ارتفاعارتفاع  تعیینتعیین  ::کاربردکاربرد
........وو  غذاخوریهاغذاخوریها  باز،باز،  اداریاداری  دفاتردفاتر  دردر  جداکنندهجداکننده  دیوارهایدیوارهای  ارتفاعارتفاع  قطارها،قطارها،

%%۹۵۹۵  صدکصدک  ::استفادهاستفاده  موردمورد  صدکصدک

زانوزانو  ارتفاعارتفاع  --  ۶۶ زانوزانو  ارتفاعارتفاع  --  ۶۶

زانوزانو  نقطهنقطه  باWترینباWترین  تاتا  کفکف  ازاز  عمودیعمودی  فاصلهفاصله  ::تعریفتعریف

  تحریرتحریر  میزهایمیزهای  برایبرای  نیازنیاز  موردمورد  فضایفضای  وو  میزمیز  زیرزیر  طراحیطراحی  ::کاربردکاربرد

%%۹۵۹۵  صدکصدک  ::استفادهاستفاده  موردمورد  صدکصدک
247

رکبیرکبی  ارتفاعارتفاع  --۷۷

تعاریف در اندازه گیري انتروپومتريتعاریف در اندازه گیري انتروپومتري
رکبیرکبی  ارتفاعارتفاع  --۷۷

رانران  زیرزیر  تاتا  پاپا  کفکف  ازاز  عمودیعمودی  فاصلهفاصله  ::تعریفتعریف

صندلیصندلی  ارتفاعارتفاع  طراحیطراحی  ::کاربردکاربرد

%%۵۵  صدکصدک  ::استفادهاستفاده  موردمورد  صدکصدک

نشستنگاهنشستنگاه  پهنایپهنای  – –   ۸۸

نشستهنشسته  وضعیتوضعیت  دردر  باسنباسن  عرضعرض  افقیافقی  فاصلهفاصله  حداکثرحداکثر  ::تعریفتعریف نشستهنشسته  وضعیتوضعیت  دردر  باسنباسن  عرضعرض  افقیافقی  فاصلهفاصله  حداکثرحداکثر  ::تعریفتعریف

  صندلیصندلی  پهنایپهنای  وو  ابعادابعاد  طراحیطراحی  ::کاربردکاربرد

%%۹۵۹۵  صدکصدک  ::استفادهاستفاده  موردمورد  صدکصدک
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نشستنگاهنشستنگاه  --زانوزانو  طولطول  --۹۹

زانوزانو  جلویجلوی  تاتا  کفلکفل  عقبیعقبی  سطحسطح  ازاز  افقیافقی  فاصلهفاصله  ::تعریفتعریف

تعاریف در اندازه گیري انتروپومتريتعاریف در اندازه گیري انتروپومتري

زانوزانو  جلویجلوی  تاتا  کفلکفل  عقبیعقبی  سطحسطح  ازاز  افقیافقی  فاصلهفاصله  ::تعریفتعریف

زانوزانو  جلویجلوی  مانعمانع  هرگونههرگونه  وو  سالنسالن  سینما،سینما،  دردر  ثابتثابت  هایهای  صندلیصندلی  طولطول  طراحیطراحی  ::کاربردکاربرد

%%۹۵۹۵  صدکصدک  ::استفادهاستفاده  موردمورد  صدکصدک

ایستادهایستاده  وضعیتوضعیت  دردر  دیواردیوار  ازاز  بازوبازو  طولطول  - - ۱۰۱۰

  پاشنه،پاشنه،  ایستادهایستاده  عمودیعمودی  بهبه  شخصشخص  انگشت،انگشت،  درازتریندرازترین  نوکنوک  تاتا  دیواردیوار  افقیافقی  فاصلهفاصله  ::تعریفتعریف  پاشنه،پاشنه،  ایستادهایستاده  عمودیعمودی  بهبه  شخصشخص  انگشت،انگشت،  درازتریندرازترین  نوکنوک  تاتا  دیواردیوار  افقیافقی  فاصلهفاصله  ::تعریفتعریف
جلوجلو  بهبه  کشیدهکشیده  وکام(وکام(  بدنبدن  محورمحور  بربر  عمودیعمودی  بازوبازو  شده،شده،  دادهداده  فشارفشار  دیواردیوار  بهبه  زانوزانو  وو  شانه،شانه،

  کنترلگرهاکنترلگرها  بهبه  بهینهبهینه  دسترسیدسترسی  ::کاربردکاربرد

%%۵۵  صدکصدک  ::استفادهاستفاده  موردمورد  صدکصدک
249

دستدست  --طول ساعدطول ساعد  --۱۱۱۱

فاصله برجستگی آرنج تا نوک درازترین انگشتفاصله برجستگی آرنج تا نوک درازترین انگشت  ::تعریفتعریف

تعاریف در اندازه گیري انتروپومتريتعاریف در اندازه گیري انتروپومتري

فاصله برجستگی آرنج تا نوک درازترین انگشتفاصله برجستگی آرنج تا نوک درازترین انگشت  ::تعریفتعریف

تعیین میزان های دسترسی مناسب، تعیین فواصل بین اهرم  تعیین میزان های دسترسی مناسب، تعیین فواصل بین اهرم    ::کاربردکاربرد
ها، دکمه ها، لبه فرمان خودروها، دکمه ها، لبه فرمان خودرو

%%۹۵۹۵تا تا % % ۵۵بستگی به هدف طراحی صدک بستگی به هدف طراحی صدک   ::صدک مورد استفادهصدک مورد استفاده

طول کف پاطول کف پا  ––  ۱۲۱۲ طول کف پاطول کف پا  ––  ۱۲۱۲

::تعریفتعریف

  ::کاربردکاربرد

%%۹۵۹۵صدک صدک   ::صدک مورد استفادهصدک مورد استفاده 250
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روش هاي اندازه گیري در انتروپومتريروش هاي اندازه گیري در انتروپومتري

))ساختاريساختاري((اندازه گیري استاتیک اندازه گیري استاتیک   ��

))عملکرديعملکردي((اندازه گیري دینامیک اندازه گیري دینامیک   ��

251

اندازه گیري استاتیك در انتروپومترياندازه گیري استاتیك در انتروپومتري

 مانند ثابت وضعیت در بدن ابعاد گیري اندازه•
ایستادن یا نشستن

 بدن از هاي بخش گیري اندازه استاتیک انتروپومتري•
 این .است کار حالت در بدن وضعیت به توجه بدون این .است کار حالت در بدن وضعیت به توجه بدون

 محل طراحي براي چنداني کاربرد گیري اندازه نوع
.ندارد کار
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اندازه گیري دینامیك در انتروپومترياندازه گیري دینامیك در انتروپومتري

اندازه گیري ابعاد بدن در هنگام انجام فعالیت به عنوان اندازه گیري ابعاد بدن در هنگام انجام فعالیت به عنوان اندازه گیري ابعاد بدن در هنگام انجام فعالیت به عنوان اندازه گیري ابعاد بدن در هنگام انجام فعالیت به عنوان 
::مثالمثال

رانندگيرانندگي                ��
کار کردن پشت میزکار کردن پشت میز                �� کار کردن پشت میزکار کردن پشت میز                ��
کارکردن با پایانه هاي تصویريکارکردن با پایانه هاي تصویري                ��

253

اندازه گیري دینامیك در انتروپومترياندازه گیري دینامیك در انتروپومتري
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بخش بخش ۵۵
ارگونومي وطراحيارگونومي وطراحي

255

  نیزنیز  دیگراندیگران  برایبرای  بنابراینبنابراین  است،است،  رضایتبخشرضایتبخش  منمن  برایبرای  طراحیطراحی  ایناین١١..
..استاست  رضایتبخشرضایتبخش

اصل وجود دارد 5در مبحث طراحي براي انسان 
  نیزنیز  دیگراندیگران  برایبرای  بنابراینبنابراین  است،است،  رضایتبخشرضایتبخش  منمن  برایبرای  طراحیطراحی  ایناین

..استاست  رضایتبخشرضایتبخش
    برایبرای  ایناین  بنابربنابر  است،است،  رضایتبخشرضایتبخش  متوسطمتوسط  فردفرد  برایبرای  طراحیطراحی  ایناین٢٢..

..بودبود  خواهدخواهد  رضایتبخشرضایتبخش  افرادافراد  همههمه
    دردر  آنهاآنها  تمامتمام  گرفتنگرفتن  نظرنظر  دردر  کهکه  استاست  زیادزیاد  بقدریبقدری  انسانهاانسانها  تنوعتنوع٣٣..

    پذیرندپذیرند  سازشسازش  هاها  انسانانسان  کهکه  آنجاآنجا  ازاز  امااما  نیست،نیست،  امکانپذیرامکانپذیر  طراحیطراحی
..شودشود  نمینمی  ایجادایجاد  ایای  مسئلهمسئله

    وو  ظاهرظاهر  مبنایمبنای  بربر  محصوWتمحصوWت  کهکه  آنجاآنجا  ازاز  وو  استاست  گرانگران  ارگونومیارگونومی��..    وو  ظاهرظاهر  مبنایمبنای  بربر  محصوWتمحصوWت  کهکه  آنجاآنجا  ازاز  وو  استاست  گرانگران  ارگونومیارگونومی��..
    آسانیآسانی  بهبه  ارگونومیکیارگونومیکی  م(حظاتم(حظات  شود،شود،  میمی  خریداریخریداری  شانشان  مدلمدل
..استاست  پوشیپوشی  چشمچشم  قابلقابل

  ارگونومیارگونومی  بابا  رارا  طراحیطراحی  همیشههمیشه  منمن  وو  استاست  آلیآلی  ایدهایده  ارگونومیارگونومی��..
..دهمدهم  میمی  انجامانجام  امام  ذهنیذهنی
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اثرات ناشي از طراحي ضعیفاثرات ناشي از طراحي ضعیف
ناراحتي           درد مزمنناراحتي           درد مزمنناراحتي           درد مزمنناراحتي           درد مزمن♦♦
حادثه             آسیبحادثه             آسیب♦♦
خستگي          افزایش خطاخستگي          افزایش خطا  ♦♦
 (WMSDs) (WMSDs)عض(نيعض(ني--اخت(Wت اسکلتياخت(Wت اسکلتي♦♦

کمر دردکمر درد��
کشیدگي تاندونهاکشیدگي تاندونها�� کشیدگي تاندونهاکشیدگي تاندونها��
التهاب تاندونهاالتهاب تاندونها��
آماس انبانهآماس انبانه��
سندرم تونل کارپالسندرم تونل کارپال��

257

طراحي وارگونوميطراحي وارگونومي

اقتصادی باشد١.

راندمان فرد را افزایش دهد٢.

اجازه وضعیتهای خوب را بدهد٣.

خستگی را به حداقل برساند�. خستگی را به حداقل برساند�.

خطرات ایمنی و بهداشتی را به حداقل برساند�.

258



8/23/2013

130

:طراحی برای انسان در ارگونومی به دو بخش عمده تقسیم می شود

طراحي در ارگونوميطراحي در ارگونومي

:طراحی برای انسان در ارگونومی به دو بخش عمده تقسیم می شود
ماشین، ابزار و هر آنچه که انسان در قالب جز ( طراحی محصول ١.

)تکنولوژی با آن سروکار دارد
چیدمان کار و وسایل، ایستگاه های کار، عوامل ( طراحی محیط ٢.

....)فیزیکی....)فیزیکی

259

 Wت زیر درباره یک محصول مثبت باشد آن محصول احتماWاگر پاسخ به سوا
:ارگونومیکی طراحی شده است

طراحي محصولطراحي محصول
 Wت زیر درباره یک محصول مثبت باشد آن محصول احتماWاگر پاسخ به سوا

:ارگونومیکی طراحی شده است
از ان محصول استفاده کرده، آن را امتحان کنید و آنرا در همه کارها و به 

:شیوه های متفاوت بکار گیرید سپس به سوWت زیر پاسخ دهید

آیا تمام چیزهایی که نیاز به شنیدن و دیدن دارند شنیده یا دیده می شوند؟-
آیا امکان ارتکاب خطا مشکل است؟-
آیا کاربرد این محصول در تمام زمان ها راحت است؟-آیا کاربرد این محصول در تمام زمان ها راحت است؟-
آیا دستورالعمل واضح و روشن است و به زبان افرادی است که با آن کار می -

کنند؟
آیا تعمیر و نگهداری و تمیز کردن ان آسان است؟-
آیا پس از یک دوره طوWنی استفاده از این محصول، احساس آرامش -

260می کنید؟
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::بهترین ابزار ابزاري است کهبهترین ابزار ابزاري است که••

طراحي ابزار هاي دستيطراحي ابزار هاي دستي

::بهترین ابزار ابزاري است کهبهترین ابزار ابزاري است که••

مناسب با شغل مورد نظر باشدمناسب با شغل مورد نظر باشد••
مناسب با فضاي کار باشدمناسب با فضاي کار باشد••
نیروي مود نیاز را کاهش دهدنیروي مود نیاز را کاهش دهد••

مناسب با فضاي کار باشدمناسب با فضاي کار باشد
نیروي مود نیاز را کاهش دهدنیروي مود نیاز را کاهش دهد••
در دست به خوبي جاي گیرددر دست به خوبي جاي گیرد••
در وضعیت کاري راحت قابل استفاده باشددر وضعیت کاري راحت قابل استفاده باشد••

261

    ميمي  انجامانجام  کهکه  باشدباشد  باکاريباکاري  مناسبمناسب  کهکه  استاست  ارگونومیكارگونومیك  وقتيوقتي  دستيدستي  ابزارابزار
  یایا  وو  رسانرسان  آسیبآسیب  موضعيموضعي  فشارفشار  نامناسب،نامناسب،  وضعیتوضعیت  آنکهآنکه  بدونبدون  وو  گیردگیرد

مشخصات ابزار هاي دستي ارگونومیكمشخصات ابزار هاي دستي ارگونومیك
    ميمي  انجامانجام  کهکه  باشدباشد  باکاريباکاري  مناسبمناسب  کهکه  استاست  ارگونومیكارگونومیك  وقتيوقتي  دستيدستي  ابزارابزار
  یایا  وو  رسانرسان  آسیبآسیب  موضعيموضعي  فشارفشار  نامناسب،نامناسب،  وضعیتوضعیت  آنکهآنکه  بدونبدون  وو  گیردگیرد
..گیردگیرد  جايجاي  دستدست  دردر  نماید،نماید،  ایجادایجاد  رارا  بهداشتيبهداشتي  وو  ایمنيایمني  خطراتخطرات  سایرسایر

    باعثباعث  استاست  ممکنممکن  نباشدنباشد  دستدست  مناسبمناسب  کهکه  شودشود  استفادهاستفاده  ابزاريابزاري  ازاز  اگراگر
    عض(نيعض(ني  تنشتنش  یایا  تاندونتاندون  التهابالتهاب  کارپال،کارپال،  تونلتونل  سندرومسندروم  مانندمانند  آسیبهایيآسیبهایي

    حرکاتحرکات  نتیجهنتیجه  بلکهبلکه  شوند،شوند،  نمينمي  ایجادایجاد  استفادهاستفاده  باربار  یكیك  بابا  آسیبهاآسیبها  ایناین  ..شودشود
    عض(نيعض(ني  تنشتنش  یایا  تاندونتاندون  التهابالتهاب  کارپال،کارپال،  تونلتونل  سندرومسندروم  مانندمانند  آسیبهایيآسیبهایي

    حرکاتحرکات  نتیجهنتیجه  بلکهبلکه  شوند،شوند،  نمينمي  ایجادایجاد  استفادهاستفاده  باربار  یكیك  بابا  آسیبهاآسیبها  ایناین  ..شودشود
    وو  شوندشوند  ميمي  ایجادایجاد  مزمنمزمن  صورتصورت  بهبه  وو  زمانزمان  طولطول  دردر  کهکه  هستندهستند  تکراريتکراري

    ميمي  عض(نيعض(ني- - اسکلتياسکلتي  دستگاهدستگاه  مختلفمختلف  قسمتهايقسمتهاي  دردر  آسیبآسیب  ایجادایجاد  باعثباعث
..گردندگردند
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کاهش فشار روی بافت نرم، شریان و عصبکاهش فشار روی بافت نرم، شریان و عصب١١..

عواملي که باید در طراحي ابزار هاي دستي عواملي که باید در طراحي ابزار هاي دستي 
::مورد توجه قرار گیردمورد توجه قرار گیرد

کاهش فشار روی بافت نرم، شریان و عصبکاهش فشار روی بافت نرم، شریان و عصب١١..

کاهش قدرت چنگشی، انگشتی، پیچشی، فشاری و کششی مورد نیاز کاهش قدرت چنگشی، انگشتی، پیچشی، فشاری و کششی مورد نیاز ٢٢..
برای انجام کارکاهش تراز ارتعاشبرای انجام کارکاهش تراز ارتعاش

--/+)/+)کاهش تغییرات درجه حرارت کاهش تغییرات درجه حرارت ٣٣.. 2 2 ))

کاهش حرکات تکراریکاهش حرکات تکراری��..

کاهش وظایف طوWنی مدت  کاهش وظایف طوWنی مدت  ��.. کاهش وظایف طوWنی مدت  کاهش وظایف طوWنی مدت  ��..

کاهش کارهای طوWنی مدت در یک وضعیت ثابتکاهش کارهای طوWنی مدت در یک وضعیت ثابت��..

کاهش انحراف زاویه ای از وضعیت طبیعی دستکاهش انحراف زاویه ای از وضعیت طبیعی دست٧٧..

کاهش نقاط گازگیر، گوشه های تیز، لبه هاکاهش نقاط گازگیر، گوشه های تیز، لبه ها٨٨..

کاهش هزینهکاهش هزینه٩٩.. 263

    ::نامطلوبنامطلوب  وضعیتوضعیت  
اصط(حات وتعاریف اصط(حات وتعاریف 

    ::نامطلوبنامطلوب  وضعیتوضعیت  

  مچمچ  آرنج،آرنج،  شانه،شانه،  بهبه  کهکه  وضعیتهایيوضعیتهایي
  ..کنندکنند  ميمي  واردوارد  فشارفشار  کمرکمر  وو  دستدست

  وو  چرخشچرخش  کردن،کردن،  قوزقوز  خمش،خمش،
    ازاز  مثالهایيمثالهایي  طرفینطرفین  بهبه  انحرافانحراف    ازاز  مثالهایيمثالهایي  طرفینطرفین  بهبه  انحرافانحراف
..هستندهستند  نامطلوبنامطلوب  وضعیتوضعیت
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::فشار موضعيفشار موضعي  

اصط(حات وتعاریف اصط(حات وتعاریف 

::فشار موضعيفشار موضعي  

فشارهاي ناشي از نقاط، سطوح و لبه هاي تیز بر بدنفشارهاي ناشي از نقاط، سطوح و لبه هاي تیز بر بدن

265

::چنگش قدرتيچنگش قدرتي  

اصط(حات وتعاریف اصط(حات وتعاریف 

::چنگش قدرتيچنگش قدرتي  
نوعي چنگش در دست که همراه با حداکثر نوعي چنگش در دست که همراه با حداکثر 

..قدرت دست براي اعمال نیروستقدرت دست براي اعمال نیروست
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::چنگش نیشگونيچنگش نیشگوني  

اصط(حات وتعاریف اصط(حات وتعاریف 

::چنگش نیشگونيچنگش نیشگوني  
نوعي چنگش در دست که  همراه با کنترل دقیق نوعي چنگش در دست که  همراه با کنترل دقیق 

استاست

267

اصط(حات وتعاریف اصط(حات وتعاریف 

:ابزارهاي تك دسته  
ابزارهایي با یك دسته لوله اي شکل که با طول و  

مشخص ساخته مي شوندقطر
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::ابزارهاي دو دستهابزارهاي دو دسته  

اصط(حات وتعاریف اصط(حات وتعاریف 

::ابزارهاي دو دستهابزارهاي دو دسته  
ابزارهایي شبیه انبردست که داراي دو دسته با طول ابزارهایي شبیه انبردست که داراي دو دسته با طول 

و فاصله معین هستندو فاصله معین هستند

269

سوزشسوزش••
These symptoms may not These symptoms may not These symptoms may not These symptoms may not 

مشک(ت ناشي ابزار هاي با طراحي نامناسبمشک(ت ناشي ابزار هاي با طراحي نامناسب
سوزشسوزش

التهاب مفاصلالتهاب مفاصل••
کاهش توانایي حرکتيکاهش توانایي حرکتي••
کاهش قدرت کاهش قدرت ••
درددرد••
خستگي عض(نيخستگي عض(ني••
سفتي عض(تسفتي عض(ت••

These symptoms may not These symptoms may not These symptoms may not These symptoms may not 

appear immediately appear immediately appear immediately appear immediately 

because they develop over because they develop over because they develop over because they develop over 

weeks, months, or years. weeks, months, or years. weeks, months, or years. weeks, months, or years. 

By then, the damage may By then, the damage may By then, the damage may By then, the damage may 

be serious. Take action be serious. Take action be serious. Take action be serious. Take action 

before you notice any before you notice any before you notice any before you notice any 
خستگي عض(نيخستگي عض(ني

سفتي عض(تسفتي عض(ت••
مور مور شدنمور مور شدن••
تغییر رنگ پوست دستتغییر رنگ پوست دست••

before you notice any before you notice any before you notice any before you notice any 

symptoms.symptoms.symptoms.symptoms.
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چگونه با طراحي ابزار هاي دستي ریسك هاي چگونه با طراحي ابزار هاي دستي ریسك هاي 
ناشي از آن را کاهش دهیم؟ناشي از آن را کاهش دهیم؟

..شغل را شناسایي کنیدشغل را شناسایي کنید  --الفالف
..نگاهي به فضاي کار بیندازیدنگاهي به فضاي کار بیندازید  - - بب
..وضعیت بدن در هنگام کار را بهبود دهیدوضعیت بدن در هنگام کار را بهبود دهید  --جج

ناشي از آن را کاهش دهیم؟ناشي از آن را کاهش دهیم؟

..وضعیت بدن در هنگام کار را بهبود دهیدوضعیت بدن در هنگام کار را بهبود دهید  --جج
..ابزار مناسب را انتخاب کنیدابزار مناسب را انتخاب کنید  - - دد

271

قبل از آنکه ابزاري را انتخاب کنید در باره کاري کـه  قبل از آنکه ابزاري را انتخاب کنید در باره کاري کـه  ••

شناسایي شغلشناسایي شغل
قبل از آنکه ابزاري را انتخاب کنید در باره کاري کـه  قبل از آنکه ابزاري را انتخاب کنید در باره کاري کـه  ••

. . مي خواهید انجام دهید فکر کنیدمي خواهید انجام دهید فکر کنید

. . ابزارها بـراي کاربردهـاي خـاص طراحـي شـده انـد      ابزارها بـراي کاربردهـاي خـاص طراحـي شـده انـد      ••
استفاده از ابزار به منظورهاي دیگر، اغلب باعث صدمه استفاده از ابزار به منظورهاي دیگر، اغلب باعث صدمه 

. . به ابزار و ایجاد درد، ناراحتي و آسیب مي شودبه ابزار و ایجاد درد، ناراحتي و آسیب مي شود
استفاده از ابزار به منظورهاي دیگر، اغلب باعث صدمه استفاده از ابزار به منظورهاي دیگر، اغلب باعث صدمه 

. . به ابزار و ایجاد درد، ناراحتي و آسیب مي شودبه ابزار و ایجاد درد، ناراحتي و آسیب مي شود

مي توان شانس آسیب را با انتخاب ابزار مناسب با کار مي توان شانس آسیب را با انتخاب ابزار مناسب با کار ••
..کاهش دادکاهش داد
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شناسایي شغلشناسایي شغل

�%�1; (�>�!� ��� � ��? 	� &,�;��8�� 	��@:
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�%�1; (�>�!� ��� � ��? 	� &,�;��8�� 	��@:

شناسایي شغلشناسایي شغل
�%�1; (�>�!� ��� � ��? 	� &,�;��8�� 	��@:
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�%�1; (�>�!� ��� � ��? 	� &,�;��8�� 	��@:

شناسایي شغلشناسایي شغل
�%�1; (�>�!� ��� � ��? 	� &,�;��8�� 	��@:
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با توجه به قدرت و یا دقت مورد نیاز، ابزار مناسب را بـا توجـه بـه    با توجه به قدرت و یا دقت مورد نیاز، ابزار مناسب را بـا توجـه بـه    

شناسایي شغلشناسایي شغل
با توجه به قدرت و یا دقت مورد نیاز، ابزار مناسب را بـا توجـه بـه    با توجه به قدرت و یا دقت مورد نیاز، ابزار مناسب را بـا توجـه بـه    ••

قطر دسته و فاصله دو دسته انتخاب کنیدقطر دسته و فاصله دو دسته انتخاب کنید
ابزار تك دستهابزار تك دسته  --در کارهاي قدرتي در کارهاي قدرتي ••

سانتیمترسانتیمتر  ۵۵//۱۱تا تا   ۳۳//۲۲قطر دسته براي کارهاي قدرتي قطر دسته براي کارهاي قدرتي 
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با توجه به قدرت و یا دقت مورد نیاز، ابزار مناسب را با توجه به قطر دسته و با توجه به قدرت و یا دقت مورد نیاز، ابزار مناسب را با توجه به قطر دسته و ••

شناسایي شغلشناسایي شغل
با توجه به قدرت و یا دقت مورد نیاز، ابزار مناسب را با توجه به قطر دسته و با توجه به قدرت و یا دقت مورد نیاز، ابزار مناسب را با توجه به قطر دسته و ••

: : فاصله دو دسته انتخاب کنیدفاصله دو دسته انتخاب کنید
بازباز--ابزار دو دستهابزار دو دسته--در کارهاي قدرتيدر کارهاي قدرتي••

سانتیمترسانتیمتر  ۸۸//۹۹حداکثر فاصله دو دسته حداکثر فاصله دو دسته 

277

با توجه به قدرت و یا دقت مورد نیاز، ابزار مناسب را با توجه به قطر دسته و با توجه به قدرت و یا دقت مورد نیاز، ابزار مناسب را با توجه به قطر دسته و ••
. . فاصله دو دسته انتخاب کنیدفاصله دو دسته انتخاب کنید

شناسایي شغلشناسایي شغل
با توجه به قدرت و یا دقت مورد نیاز، ابزار مناسب را با توجه به قطر دسته و با توجه به قدرت و یا دقت مورد نیاز، ابزار مناسب را با توجه به قطر دسته و 

. . فاصله دو دسته انتخاب کنیدفاصله دو دسته انتخاب کنید
بستهبسته  --ابزار دو دستهابزار دو دسته--در کارهاي قدرتيدر کارهاي قدرتي••

سانتیمترسانتیمتر  ۵۵//۱۱حداقل فاصله دو دسته حداقل فاصله دو دسته 
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شناسایي شغلشناسایي شغل

با توجه به قدرت و یا دقت مورد نیاز، ابزار مناسب را بـا توجـه بـه    با توجه به قدرت و یا دقت مورد نیاز، ابزار مناسب را بـا توجـه بـه    ••
ابـزار  ابـزار  --در کارهاي دقیقدر کارهاي دقیق. . قطر دسته و فاصله دو دسته انتخاب کنیدقطر دسته و فاصله دو دسته انتخاب کنید

تك دستهتك دسته
سانتیمترسانتیمتر  ۱۱//۳۳تا تا   ۰۰//۶۶قطر دسته قطر دسته 

279

وضعیتهاي نامناسب مـي  وضعیتهاي نامناسب مـي  . . اکنون نگاهي به محل انجام کار بیندازیداکنون نگاهي به محل انجام کار بیندازید••
ابزاري انتخاب کنید کـه در  ابزاري انتخاب کنید کـه در  . . تواند باعث اعمال نیروي بیشتر گرددتواند باعث اعمال نیروي بیشتر گردد

. . فضاي موجود قابل استفاده باشدفضاي موجود قابل استفاده باشد

بررسي فضاي کاربررسي فضاي کار

ابزاري انتخاب کنید کـه در  ابزاري انتخاب کنید کـه در  . . تواند باعث اعمال نیروي بیشتر گرددتواند باعث اعمال نیروي بیشتر گردد
. . فضاي موجود قابل استفاده باشدفضاي موجود قابل استفاده باشد

چنانچه نیروي زیادي براي انجام کار Wزم است و فضاي کـار نیـز   چنانچه نیروي زیادي براي انجام کار Wزم است و فضاي کـار نیـز   ••
اجازه مي دهد از ابزاري استفاده کنید که بـا چـنگش قـدرتي در    اجازه مي دهد از ابزاري استفاده کنید که بـا چـنگش قـدرتي در    

. . دست گرفته مي شوددست گرفته مي شود
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  دستهدسته  دارايداراي  ابزارابزار  ازاز  استفادهاستفاده  استاست  ممکنممکن  باشدباشد  محدودمحدود  کارکار  فضايفضاي  چنانچهچنانچه••
  تواندتواند  ميمي  بلندبلند  دستهدسته  دارايداراي  ابزارابزار  ازاز  استفادهاستفاده  حالتحالت  ایناین  دردر  ..نباشدنباشد  عمليعملي  بلندبلند

بررسي فضاي کاربررسي فضاي کار
  تواندتواند  ميمي  بلندبلند  دستهدسته  دارايداراي  ابزارابزار  ازاز  استفادهاستفاده  حالتحالت  ایناین  دردر  ..نباشدنباشد  عمليعملي  بلندبلند

  اعمالاعمال  هنگامهنگام  دستدست  بهبه  رسانرسان  آسیبآسیب  موضعيموضعي  فشارفشار  یایا  نامناسبنامناسب  وضعیتوضعیت  باعثباعث
..گرددگردد  نیرونیرو

  کوتاهکوتاه  دستهدسته  دارايداراي  ابزارابزار  ..کارباشدکارباشد  فضايفضاي  مناسبمناسب  کهکه  کنیدکنید  استفادهاستفاده  ابزاريابزاري  ازاز  ••
  مستقیممستقیم  حالتحالت  دردر  مجمج  وضعیتوضعیت  حفظحفظ  بابا    رارا  کارکار  موضعموضع  بهبه  دسترسيدسترسي    تواندتواند  ميمي

..نمایدنماید  تسهیلتسهیل

281

بهبود شرائط بدني در هنگام کاربهبود شرائط بدني در هنگام کار

وضعیت هاي نامناسب باعث تحمیل فشار بیشـتر  وضعیت هاي نامناسب باعث تحمیل فشار بیشـتر  
محل قرارگیري قطعه کار هـم  محل قرارگیري قطعه کار هـم  . . بر بدن مي شوندبر بدن مي شوند

مي تواند وضعیت شانه، آرنج، مچ دست و پشـت  مي تواند وضعیت شانه، آرنج، مچ دست و پشـت  
تا حد امکان، از ابـزاري اسـتفاده   تا حد امکان، از ابـزاري اسـتفاده   . . را متاثر سازدرا متاثر سازد

کنید که کمترین نیـروي پیوسـته را نیـاز دارد و    کنید که کمترین نیـروي پیوسـته را نیـاز دارد و    
تا حد امکان، از ابـزاري اسـتفاده   تا حد امکان، از ابـزاري اسـتفاده   . . را متاثر سازدرا متاثر سازد

کنید که کمترین نیـروي پیوسـته را نیـاز دارد و    کنید که کمترین نیـروي پیوسـته را نیـاز دارد و    
بدون تحمیل وضـعیت نامناسـب قابـل اسـتفاده     بدون تحمیل وضـعیت نامناسـب قابـل اسـتفاده     

..استاست
282
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شانه هـا و آرنـج در حالـت    شانه هـا و آرنـج در حالـت    . . از باW آوردن شانه و آرنج خودداري کنیداز باW آوردن شانه و آرنج خودداري کنید

بهبود وضعیت بدن در هنگام کاربهبود وضعیت بدن در هنگام کار
شانه هـا و آرنـج در حالـت    شانه هـا و آرنـج در حالـت    . . از باW آوردن شانه و آرنج خودداري کنیداز باW آوردن شانه و آرنج خودداري کنید

خنثي راحت ترند و اعمال نیرو به سمت پـایین در ایـن حالـت آسـانتر     خنثي راحت ترند و اعمال نیرو به سمت پـایین در ایـن حالـت آسـانتر     
..استاست

283

بهبود وضعیت بدن در هنگام کاربهبود وضعیت بدن در هنگام کار
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در دراز مدت، وضعیتهاي نامناسب و نقاط فشار موضـعي  در دراز مدت، وضعیتهاي نامناسب و نقاط فشار موضـعي  ••

انتخاب ابزار مناسبانتخاب ابزار مناسب
در دراز مدت، وضعیتهاي نامناسب و نقاط فشار موضـعي  در دراز مدت، وضعیتهاي نامناسب و نقاط فشار موضـعي  ••

. . مي تواند به آسیب منجر شودمي تواند به آسیب منجر شود

مي توان با انتخاب ابزاري که مناسـب شـغل مـورد نظـر     مي توان با انتخاب ابزاري که مناسـب شـغل مـورد نظـر     ••
..است، ریسك آسیب را کاهش داداست، ریسك آسیب را کاهش داد..است، ریسك آسیب را کاهش داداست، ریسك آسیب را کاهش داد
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  ميمي  استفادهاستفاده  قدرتيقدرتي  کارهايکارهاي  جهتجهت  کهکه  دستهدسته  تكتك  ابزارهايابزارهاي  برايبراي  --۱۱

توصیه براي انتخاب ابزارهاي دستيتوصیه براي انتخاب ابزارهاي دستي
  ميمي  استفادهاستفاده  قدرتيقدرتي  کارهايکارهاي  جهتجهت  کهکه  دستهدسته  تكتك  ابزارهايابزارهاي  برايبراي  --۱۱

::شوندشوند
  ۱۱..۵۵  تاتا  ۲۲..۳۳  بینبین  اياي  دستهدسته  قطرقطر  دارايداراي  کهکه  کنیدکنید  انتخابانتخاب  رارا  ابزاريابزاري

  افزایشافزایش  دستهدسته  بهبه  روکشروکش  افزودنافزودن  بابا  توانتوان  ميمي  رارا  قطرقطر  ..باشدباشد  سانتیمترسانتیمتر
..دادداد
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براي ابزارهاي تك دسته که جهت کارهاي دقیق اسـتفاده مـي   براي ابزارهاي تك دسته که جهت کارهاي دقیق اسـتفاده مـي     --۲۲

توصیه براي انتخاب ابزارهاي دستيتوصیه براي انتخاب ابزارهاي دستي
براي ابزارهاي تك دسته که جهت کارهاي دقیق اسـتفاده مـي   براي ابزارهاي تك دسته که جهت کارهاي دقیق اسـتفاده مـي     --۲۲

::شوندشوند
..سانتیمتر انتخاب کنیدسانتیمتر انتخاب کنید  ۱٫۳۱٫۳تا تا   ۰٫۶۰٫۶ابزاري با قطر دسته بین ابزاري با قطر دسته بین   

287

کـه بـراي کارهـاي    کـه بـراي کارهـاي    ) ) مثـل انبردسـت  مثـل انبردسـت  ((براي ابزارهاي دو دسته براي ابزارهاي دو دسته   --۳۳

توصیه براي انتخاب ابزارهاي دستيتوصیه براي انتخاب ابزارهاي دستي

کـه بـراي کارهـاي    کـه بـراي کارهـاي    ) ) مثـل انبردسـت  مثـل انبردسـت  ((براي ابزارهاي دو دسته براي ابزارهاي دو دسته   --۳۳
::قدرتي بکار مي روندقدرتي بکار مي روند

ابزاري انتخاب کنید که فاصله دو دسته آن هنگامي که بسـته مـي   ابزاري انتخاب کنید که فاصله دو دسته آن هنگامي که بسـته مـي   
  ۸٫۹۸٫۹سانتیمتر و هنگامي که باز مي شود حـداکثر   سانتیمتر و هنگامي که باز مي شود حـداکثر     ۵٫۱۵٫۱شود حداقل شود حداقل 

سانتیمتر باشدسانتیمتر باشد
به هنگام اعمال نیروي پیوسـته، اسـتفاده از ضـامن یـا قفـل دسـته       به هنگام اعمال نیروي پیوسـته، اسـتفاده از ضـامن یـا قفـل دسـته       به هنگام اعمال نیروي پیوسـته، اسـتفاده از ضـامن یـا قفـل دسـته       به هنگام اعمال نیروي پیوسـته، اسـتفاده از ضـامن یـا قفـل دسـته       

..ضروري استضروري است
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::براي ابزارهاي دو دسته که براي کارهاي دقیق بکار مي روندبراي ابزارهاي دو دسته که براي کارهاي دقیق بکار مي روند  --۴۴

توصیه براي انتخاب ابزارهاي دستيتوصیه براي انتخاب ابزارهاي دستي

::براي ابزارهاي دو دسته که براي کارهاي دقیق بکار مي روندبراي ابزارهاي دو دسته که براي کارهاي دقیق بکار مي روند  --۴۴
ابزاري انتخاب کنید که فاصله دو دسته آن هنگامي که بسته مي شـود حـداقل   ابزاري انتخاب کنید که فاصله دو دسته آن هنگامي که بسته مي شـود حـداقل   

..سانتیمتر باشدسانتیمتر باشد  ۷٫۶۷٫۶سانتیمتر و هنگام باز شدن حداکثر سانتیمتر و هنگام باز شدن حداکثر   ۲٫۵۲٫۵
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::در ابزارهاي دو دسته که براي گرفتن یا برش بکار مي رونددر ابزارهاي دو دسته که براي گرفتن یا برش بکار مي روند  --۵۵

توصیه براي انتخاب ابزارهاي دستيتوصیه براي انتخاب ابزارهاي دستي
::در ابزارهاي دو دسته که براي گرفتن یا برش بکار مي رونددر ابزارهاي دو دسته که براي گرفتن یا برش بکار مي روند  --۵۵

ابزاري انتخاب کنید که ما بین دسته ها مجهز به فنر بوده و دسـته را بـه حالـت    ابزاري انتخاب کنید که ما بین دسته ها مجهز به فنر بوده و دسـته را بـه حالـت    
..اول برمي گردانداول برمي گرداند
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توصیه براي انتخاب ابزارهاي دستيتوصیه براي انتخاب ابزارهاي دستي

ابزاري انتخاب کنید که داراي لبه تیز یا جاي انگشت روي دسته نباشدابزاري انتخاب کنید که داراي لبه تیز یا جاي انگشت روي دسته نباشد  --۶۶

291

..ابزاري انتخاب کنید که رویه آن از مواد نرم ساخته شده استابزاري انتخاب کنید که رویه آن از مواد نرم ساخته شده است  --۷۷

توصیه براي انتخاب ابزارهاي دستيتوصیه براي انتخاب ابزارهاي دستي
..ابزاري انتخاب کنید که رویه آن از مواد نرم ساخته شده استابزاري انتخاب کنید که رویه آن از مواد نرم ساخته شده است  --۷۷
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با توجه به زاویه دسته ابزار، ابزاري را انتخاب کنید که اجـازه دهـد مـچ در    با توجه به زاویه دسته ابزار، ابزاري را انتخاب کنید که اجـازه دهـد مـچ در      --۸۸
..وضعیت مستقیم قرار گیردوضعیت مستقیم قرار گیرد

توصیه براي انتخاب ابزارهاي دستيتوصیه براي انتخاب ابزارهاي دستي

..وضعیت مستقیم قرار گیردوضعیت مستقیم قرار گیرد
ابزارهاي داراي دسته مستقیم هنگامي که نیرو بصورت عمودي اعمال مـي شـود   ابزارهاي داراي دسته مستقیم هنگامي که نیرو بصورت عمودي اعمال مـي شـود   

..بهتر از ابزارهاي داراي دسته خمیده هستندبهتر از ابزارهاي داراي دسته خمیده هستند

293

توصیه براي انتخاب ابزارهاي دستيتوصیه براي انتخاب ابزارهاي دستي

..ابزاري انتخاب کنید که با دست غالب یا هر دو دست قابل استفاده باشدابزاري انتخاب کنید که با دست غالب یا هر دو دست قابل استفاده باشد  --۹۹
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براي کارهایي که نیازمند اعمال نیرو هستند ابزاري انتخاب کنید که طـول  براي کارهایي که نیازمند اعمال نیرو هستند ابزاري انتخاب کنید که طـول    --۱۰۱۰

توصیه براي انتخاب ابزارهاي دستيتوصیه براي انتخاب ابزارهاي دستي
براي کارهایي که نیازمند اعمال نیرو هستند ابزاري انتخاب کنید که طـول  براي کارهایي که نیازمند اعمال نیرو هستند ابزاري انتخاب کنید که طـول    --۱۰۱۰

). ). سـانتیمتر سـانتیمتر   ۱۵۱۵تا تا   ۱۰۱۰( ( دسته آن بلندتر از عریض ترین قسمت کف دست باشد دسته آن بلندتر از عریض ترین قسمت کف دست باشد 
اگر دسته کوتاه باشد انتهاي دسته به کف دست فشـار وارد مـي کنـد و باعـث     اگر دسته کوتاه باشد انتهاي دسته به کف دست فشـار وارد مـي کنـد و باعـث     

. . آسیب مي شودآسیب مي شود
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توصیه براي انتخاب ابزارهاي دستيتوصیه براي انتخاب ابزارهاي دستي

ابزاري انتخاب کنید که سطح دسته آن از مواد غیـر لغزنـده سـاخته شـده     ابزاري انتخاب کنید که سطح دسته آن از مواد غیـر لغزنـده سـاخته شـده       --۱۱۱۱
بـه منظـور   بـه منظـور   . . افزودن روکش به دسته ابزار باعث بهبود سطح دسته مي شودافزودن روکش به دسته ابزار باعث بهبود سطح دسته مي شود. . باشدباشد

پیشگیري از لق زدن ابزار در درون روکش دسته، قبل از اسـتفاده آن را کنتـرل   پیشگیري از لق زدن ابزار در درون روکش دسته، قبل از اسـتفاده آن را کنتـرل   
..کنیدکنید
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محیط وفضاي کارمحیط وفضاي کار
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م(حظات مهم در طراحي ایستگاه کارم(حظات مهم در طراحي ایستگاه کار

••�����Q2���F�����Q2���F ••�����Q2���F�����Q2���F
••��E� -����E� -��
••R��JR��J
••����, ��;=�������, ��;=���
••�����%� ��;=��������%� ��;=��� ••�����%� ��;=��������%� ��;=���
••&/�B�6� ��;=���&/�B�6� ��;=���
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••
محدودیت هاي طراحي فضاي کارمحدودیت هاي طراحي فضاي کار

••    ���D��� ��; (=���� � �,= ��S�T-���D��� ��; (=���� � �,= ��S�T-

••  �2�>-�2�>-  ��  UL+UL+  KK  V�V�  KK  W%;�+W%;�+  KK  <=��F<=��F  22  <�$�<�$�  KK  &,����-&,����-  ��;��;    
&B16&B16  22  X�2�X�2�  ���D������D���
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ایستگاه هاي کاريایستگاه هاي کاري

••	�1O� ��� (�$�1,�	�1O� ��� (�$�1,�

••(��1,���� (�$�1,�(��1,���� (�$�1,�

•• (��1,����  (�$�1,� (��1,����  (�$�1,�YY  	�1O�	�1O� •• (��1,����  (�$�1,� (��1,����  (�$�1,�YY  	�1O�	�1O�
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•• 	�1O� R��J � 8�N 	Z ��� [��! � 	�1O� R��J � 8�N 	Z ��� [��! �

ایستگاه کار نشستهایستگاه کار نشسته
•• 	�1O� R��J � 8�N 	Z ��� [��! � 	�1O� R��J � 8�N 	Z ��� [��! �
•• =� 7�� &!��! 	� =��� :�/ =� 7�� &!��! 	� =��� :�/\]\]  ��6 	� ��� ^��!��6 	� ��� ^��!
••// =� ��O�� &!��! 	� =��� :� =� ��O�� &!��! 	� =��� :�_`_`   ��� ab! =� �-c�� ��� ^��! ��� ab! =� �-c�� ��� ^��!
•• �,= �2S� d�B/� :�/ �,= �2S� d�B/� :�/)) =� 7�� =� 7��`̀//\\  :�D����:�D����((
••R>�� ��/�! ��O�� � � ! ������ �, f���R>�� ��/�! ��O�� � � ! ������ �, f��� ••R>�� ��/�! ��O�� � � ! ������ �, f���R>�� ��/�! ��O�� � � ! ������ �, f���
••R! �� �� g �� 2 h�� ����J :�M�R! �� �� g �� 2 h�� ����J :�M�
••�Q �� i��%� ����B/ :�M��Q �� i��%� ����B/ :�M�
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ایستگاه کار ایستادهایستگاه کار ایستاده

••�Q ���� j�� ��.+ �62 :�/�Q ���� j�� ��.+ �62 :�/
•• =� �- #$%! ���� 5k 2 &,�l�6 =� �- #$%! ���� 5k 2 &,�l�6`̀//\\  :�D����:�D����
••#+�E 2 #,�Q K c�� 	� ��4� &!��!#+�E 2 #,�Q K c�� 	� ��4� &!��!
••�$, ��L;�$�1,� 	� ��� (�$�1,� �, =� ��4� ����J�$, ��L;�$�1,� 	� ��� (�$�1,� �, =� ��4� ����J
••#,�Q Rm 	� 2S� d�B/�#,�Q Rm 	� 2S� d�B/� ••#,�Q Rm 	� 2S� d�B/�#,�Q Rm 	� 2S� d�B/�
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ایستگاه کار نشسته وایستادهایستگاه کار نشسته وایستاده

•• =� ��O�� ��4� &!��! =� ��O�� ��4� &!��!\]\]  ��6 	� ��� ^��!��6 	� ��� ^��!
•• =� ��O�� ��4� &!��! =� ��O�� ��4� &!��!_`_`    ��� ab! =� �-c�� ��� ^��!  ��� ab! =� �-c�� ��� ^��!
••  &�T� �)�� ��L����)+  &�T� �)�� ��L����)+ ••  &�T� �)�� ��L����)+  &�T� �)�� ��L����)+
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اصول کلي طراحي ایستگاه هاي کارياصول کلي طراحي ایستگاه هاي کاري

••(�%%� (�>�!� R�)n ���� &J��E(�%%� (�>�!� R�)n ���� &J��E
••�D��� �SD�6 ���� j�� ��.+ �62�D��� �SD�6 ���� j�� ��.+ �62
••&)� E S? ��L��)�2 2 7o =� p�%�6�&)� E S? ��L��)�2 2 7o =� p�%�6�
••#+�E �, ��6 	� 2=�� &D��O� =� p�%�6�#+�E �, ��6 	� 2=�� &D��O� =� p�%�6� ••#+�E �, ��6 	� 2=�� &D��O� =� p�%�6�#+�E �, ��6 	� 2=�� &D��O� =� p�%�6�
•• R�)�2 � Xc�E ��� =� p�%�6� 2 	�1O� R�)�2 ���� &J��E R�)�2 � Xc�E ��� =� p�%�6� 2 	�1O� R�)�2 ���� &J��E

R��gR��g
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••���
�� �, �$,�4, q��r RL6 � 2=�� ����J���
�� �, �$,�4, q��r RL6 � 2=�� ����J

اصول کلي طراحي ایستگاه هاي کارياصول کلي طراحي ایستگاه هاي کاري
••���
�� �, �$,�4, q��r RL6 � 2=�� ����J���
�� �, �$,�4, q��r RL6 � 2=�� ����J
••��-��Q� UON =� 	�s�+ t,��u � ��� :�M� 5I��-��Q� UON =� 	�s�+ t,��u � ��� :�M� 5I
••(�>�!� ��-��� ��)b� 2 ��8�� �� ����(�>�!� ��-��� ��)b� 2 ��8�� �� ����
•• �,�@ (�>�!� �vF =� ^J��� �D��� 	� &
,�b� �;��8�� ��� �,�@ (�>�!� �vF =� ^J��� �D��� 	� &
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••RJ�� &!��! 	�s�+ R,�/�RJ�� &!��! 	�s�+ R,�/�
••=��� ���s � R! (�D 	�4- =� (�>�!�=��� ���s � R! (�D 	�4- =� (�>�!�

W%,�Q �, ���!c �� 8�- ��; 	��D 2 �; 	 � ������QW%,�Q �, ���!c �� 8�- ��; 	��D 2 �; 	 � ������Q
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••W%,�Q �, ���!c �� 8�- ��; 	��D 2 �; 	 � ������QW%,�Q �, ���!c �� 8�- ��; 	��D 2 �; 	 � ������Q
••	%- 7'�N =� p�%�6�	%- 7'�N =� p�%�6�
••	��� w�>-�� =� �-c�� U�xJ �, #$%! ���� ��� �%�� =� p�%�6�	��� w�>-�� =� �-c�� U�xJ �, #$%! ���� ��� �%�� =� p�%�6�
•• ����4- ��;��� � y� ��� (��o =� p�%�6� ����4- ��;��� � y� ��� (��o =� p�%�6�
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اصول کلي طراحي ایستگاه هاي کارياصول کلي طراحي ایستگاه هاي کاري
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کارکارمرتبط با مرتبط با عض(ني عض(ني   --  اخت(Wت اسکلتياخت(Wت اسکلتي

  ازاز  عاملعامل  ترینترین  عمدهعمده  کارکار  بابا  مرتبطمرتبط  عض(نيعض(ني  --  اسکلتياسکلتي  اخت(Wتاخت(Wت
  انسانيانساني  هايهاي  آسیبآسیب  وو  هاها  هزینههزینه  افزایشافزایش  کار،کار،  زمانزمان  رفتنرفتن  دستدست
  کهکه  استاست  مسایليمسایلي  مهمترینمهمترین  جملهجمله  ازاز  وو  رودرود  ميمي  شمارشمار  بهبه  کارکار  نیروينیروي

..هستندهستند  روبروروبرو  آنآن  بابا  جهانجهان  سراسرسراسر  دردر  هاها  ارگونومیستارگونومیست

OSHAOSHA  هاي ارگونومي در محیط کار راهاي ارگونومي در محیط کار را  هـدف بـرنـامـههـدف بـرنـامـه    
..مي داندمي داند  عض(نيعض(ني  --  کنتـرل اخت(Wت اسکلتيکنتـرل اخت(Wت اسکلتي

323

  تشکیلتشکیل  هاها  استخواناستخوان  وو  نرمنرم  هايهاي  بافتبافت  ازاز  عض(نيعض(ني  - -   اسکلتياسکلتي  دستگاهدستگاه

عض(نيعض(ني--دستگاه هاي اسکلتيدستگاه هاي اسکلتي
  تشکیلتشکیل  هاها  استخواناستخوان  وو  نرمنرم  هايهاي  بافتبافت  ازاز  عض(نيعض(ني  - -   اسکلتياسکلتي  دستگاهدستگاه

::ازاز  عبارتندعبارتند  عض(نيعض(ني  - -   اسکلتياسکلتي  دستگاهدستگاه  مختلفمختلف  اجزاءاجزاء  ..استاست  شدهشده

..فشارفشار    کنندهکننده  تحملتحمل  ساختارهايساختارهاي  ::هاها  استخواناستخوان��
..حرکتحرکت    کنندهکننده  ایجادایجاد  وو  انقباضانقباض  قابلقابل  هايهاي  بافتبافت  ::هاها  ماهیچهماهیچه��
..سازدسازد  ميمي  متصلمتصل  هاها  استخواناستخوان  بهبه  رارا  هاها  ماهیچهماهیچه  کهکه  بافتيبافتي  ::تاندونهاتاندونها��
..سازدسازد  ميمي  متصلمتصل  یکدیگریکدیگر  بهبه  رارا  هاها  استخواناستخوان  کهکه  بافتيبافتي  ::هاها  رباطرباط�� ..سازدسازد  ميمي  متصلمتصل  یکدیگریکدیگر  بهبه  رارا  هاها  استخواناستخوان  کهکه  بافتيبافتي  ::هاها  رباطرباط��
..دهددهد  ميمي  کاهشکاهش  رارا  هاها  استخواناستخوان  میانمیان  کاكکاكححاصطاصط  کهکه  بافتيبافتي  ::هاها  غضروفغضروف��
  مغزمغز  رابهرابه  هاها  بافتبافت  دیگردیگر  وو  هاها  تاندونتاندون  ها،ها،  ماهیچهماهیچه  کهکه  ارتباطيارتباطي  سامانهسامانه  ::هاها  عصبعصب��

..سازدسازد  ميمي  مرتبطمرتبط
..بدنبدن  دردر  مغذيمغذي  موادمواد  وو  خونخون  گردشگردش  مجاريمجاري  ::خونيخوني  عروقعروق��
324
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  یایا  یكیك  کهکه  اخت(Wتياخت(Wتي  وو  هاها  آسیبآسیب  ازاز  استاست  عبارتعبارت  عض(نيعض(ني  --  اسکلتياسکلتي  اخت(Wتاخت(Wت��
    ..سازدسازد  ميمي  متأثرمتأثر  رارا  عض(نيعض(ني  --  اسکلتياسکلتي  دستگاهدستگاه  اجزاءاجزاء  ازاز    جزءجزء  چندینچندین

عض(نيعض(ني--اخت(Wت اسکلتي اخت(Wت اسکلتي 
    ..سازدسازد  ميمي  متأثرمتأثر  رارا  عض(نيعض(ني  --  اسکلتياسکلتي  دستگاهدستگاه  اجزاءاجزاء  ازاز    جزءجزء  چندینچندین

  گي،گي،ررپاپا  دژنراسیون،دژنراسیون،  تورم،تورم،  تنش،تنش،  اسپرین،اسپرین،  شاملشامل  عض(نيعض(ني  --  اسکلتياسکلتي  اخت(Wتاخت(Wت��
    ..باشندباشند  ميمي  استخواناستخوان  شکستگيشکستگي  وو  خونيخوني  عروقعروق  یایا  اعصاباعصاب  گیرافتادگيگیرافتادگي

  خشکي،خشکي،  ورم،ورم،  خستگي،خستگي،  درد،درد،  ناراحتي،ناراحتي،  شاملشامل  عض(نيعض(ني  --  اسکلتياسکلتي    اخت(Wتاخت(Wت  ع(یمع(یم��
    کنترلکنترل  کاهشکاهش  وو  حرکتيحرکتي    دامنهدامنه  شدنشدن  محدودمحدود  شدن،شدن،  مورمورمورمور  حسي،حسي،  اخت(Wتاخت(Wت    کنترلکنترل  کاهشکاهش  وو  حرکتيحرکتي    دامنهدامنه  شدنشدن  محدودمحدود  شدن،شدن،  مورمورمورمور  حسي،حسي،  اخت(Wتاخت(Wت
..باشندباشند  ميمي  حرکتيحرکتي

  اخت(Wتاخت(Wت  وقوعوقوع  بهبه  خاصيخاصي  شغلشغل  دردر  وظیفهوظیفه  انجامانجام  وو  کارکار  محیطمحیط  کهکه  هنگاميهنگامي��
  بابا  مرتبطمرتبط  عض(نيعض(ني  --  اسکلتياسکلتي  اخت(Wتاخت(Wت  اخت(Wت،اخت(Wت،  ایناین  کنندکنند  کمكکمك  عض(نيعض(ني  --  اسکلتياسکلتي

..شوندشوند  ميمي  خواندهخوانده  کارکار 325

• May be called:

عض(نيعض(ني--اخت(Wت اسکلتياخت(Wت اسکلتي

• CTD’s (cumulative trauma disorders) 
• RSI’s (repetitive stress injuries)
• RMI’s (repetitive motion injuries)
• Which are all considered:
• MSD’s (musculoskeletal disorders)• MSD’s (musculoskeletal disorders)
• MSD’s can affect muscles, tendons, nerves, 

joints and spinal disks.
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تکرارتکرار••

عض(نيعض(ني--عوامل موثر برایجاد عوارض اسکلتي عوامل موثر برایجاد عوارض اسکلتي 

تکرارتکرار••
نیرونیرو••
وضعیت نامناسبوضعیت نامناسب••
وضعیت ایستاوضعیت ایستا••
فشار تماسيفشار تماسي••
گرما و سرماگرما و سرما••

فشار تماسيفشار تماسي
گرما و سرماگرما و سرما••
لرزشلرزش••
اجتماعياجتماعي--روحيروحي••

327

    کهکه  دهددهد  ميمي  رخرخ  هنگاميهنگامي••

فعالیت هاي تکراريفعالیت هاي تکراري
    کهکه  دهددهد  ميمي  رخرخ  هنگاميهنگامي••

  انجامانجام  مکررامکررا  مشابهمشابه  حرکاتحرکات
..گیردگیرد

  ميمي  رخرخ  زمانيزماني  همچنینهمچنین  تکرارتکرار••
    بابا  مختلفمختلف  کارهايکارهاي  کهکه  دهددهد

..گیرندگیرند  انجامانجام  مشابهيمشابهي  حرکاتحرکات
  هنگاميهنگامي  تکرارتکرار  ازاز  ناشيناشي  آسیبآسیب

..گیرندگیرند  انجامانجام  مشابهيمشابهي  حرکاتحرکات
  هنگاميهنگامي  تکرارتکرار  ازاز  ناشيناشي  آسیبآسیب••

  زمانزمان  بافتهابافتها  کهکه  آیدآید  ميمي  پدیدپدید
    نداشتهنداشته  بازیافتبازیافت  برايبراي  کافيکافي
..باشندباشند
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  اط(قاط(ق  فردفرد  ت(شت(ش  ازاز  میزانيمیزاني  بهبه  نیرونیرو••
  یایا  کارکار  انجامانجام  برايبراي  کهکه  شودشود  ميمي

نیروي بیش ازحدنیروي بیش ازحد
  اط(قاط(ق  فردفرد  ت(شت(ش  ازاز  میزانيمیزاني  بهبه  نیرونیرو
  یایا  کارکار  انجامانجام  برايبراي  کهکه  شودشود  ميمي

    ميمي  کارکار  بهبه  تجهیزاتتجهیزات  وو  ابزارابزار  کنترلکنترل
..بردبرد

  برابربرابر  ۵۵  تاتا  ۳۳  نیشگونينیشگوني  چنگشچنگش••
    وو  تاندونهاتاندونها  بهبه  دستدست  تمامتمام  بابا  چنگشچنگش

..آوردآورد  ميمي  واردوارد  نیرونیرو  مچمچ ..آوردآورد  ميمي  واردوارد  نیرونیرو  مچمچ
  انقباضانقباض  سببسبب  زیادزیاد  نیروينیروي  اعمالاعمال••

  ميمي  کهکه  شدهشده  هاها  ماهیچهماهیچه  حدحد  ازاز  بیشبیش
  بهبه  فشارفشار  اعمالاعمال  بهبه  منجرمنجر  تواندتواند

..گرددگردد  مفاصلمفاصل  وو  تاندونهاتاندونها  ها،ها،  ماهیچهماهیچه
329

وضعیت نامناسب بدنيوضعیت نامناسب بدني

..خنثيخنثي  وضعیتوضعیت  ازاز  بدنبدن  انحرافانحراف••
    وو  ترینترین  ایمنایمن  خنثيخنثي  وضعیتوضعیت••

    برايبراي  وضعیتوضعیت  کارآمدترینکارآمدترین
..استاست  کارکار  انجامانجام

  ها،ها،  ماهیچهماهیچه  بهبه  غلطغلط  وضعیتوضعیت••  ها،ها،  ماهیچهماهیچه  بهبه  غلطغلط  وضعیتوضعیت••
  ميمي  فشارفشار  مفاصلمفاصل  وو  تاندونهاتاندونها

..آوردآورد
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  دارايداراي  فردفرد  کهکه  دهددهد  ميمي  رخرخ  هنگاميهنگامي  ایستاایستا  وضعیتوضعیت••

وضعیت بدني ایستاوضعیت بدني ایستا

  دارايداراي  فردفرد  کهکه  دهددهد  ميمي  رخرخ  هنگاميهنگامي  ایستاایستا  وضعیتوضعیت••
..باشدباشد  طوWنيطوWني  مدتمدت  بهبه  یکسانيیکساني  وضعیتوضعیت

  وضعیتوضعیت  طيطي  دردر  خونخون  جریانجریان  فقدانفقدان  دلیلدلیل  بهبه  هاها  ماهیچهماهیچه••
..شوندشوند  ميمي  خستگيخستگي  دچاردچار  ایستاایستا

..شودشود  ميمي  آسیبآسیب  حتيحتي  وو  ناراحتيناراحتي  بروزبروز  سببسبب  خستگيخستگي  ایناین•• ..شودشود  ميمي  آسیبآسیب  حتيحتي  وو  ناراحتيناراحتي  بروزبروز  سببسبب  خستگيخستگي  ایناین••

331

  فشارفشار  اعمالاعمال  ازاز  تماسيتماسي  فشارفشار••

فشارهاي تماسيفشارهاي تماسي
  فشارفشار  اعمالاعمال  ازاز  تماسيتماسي  فشارفشار••

  سختسخت  جسمجسم  توسطتوسط  موضعيموضعي
  بدنبدن  ازاز  بخشيبخشي  بهبه  تیزتیز  یایا

..شودشود  ميمي  ایجادایجاد
  بافتهايبافتهاي  بهبه  تماسيتماسي  فشارفشار••

  وو  رساندهرسانده  آزارآزار  موضعيموضعي
  بافتهايبافتهاي  بهبه  تماسيتماسي  فشارفشار

  وو  رساندهرسانده  آزارآزار  موضعيموضعي
  عملکردعملکرد  وو  خونخون  گردشگردش
  ..نمایدنماید  ميمي  مختلمختل  رارا  عصبعصب
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  زیادزیاد  سرمايسرماي  وو  گرماگرما  مانندمانند  محیطيمحیطي  شرایطشرایط••
  بافتهابافتها  بهبه  فشارفشار  اعمالاعمال  موجبموجب  تواندتواند  ميمي

شرائط جوي محیط کارشرائط جوي محیط کار
  زیادزیاد  سرمايسرماي  وو  گرماگرما  مانندمانند  محیطيمحیطي  شرایطشرایط

  بافتهابافتها  بهبه  فشارفشار  اعمالاعمال  موجبموجب  تواندتواند  ميمي
..شودشود

  مسدودمسدود  رارا  خونيخوني  رگهايرگهاي  زیادزیاد  سرمايسرماي••
  بخشهايبخشهاي  هماهنگيهماهنگي  وو  حساسیتحساسیت  وو  کردهکرده

..دهددهد  ميمي  کاهشکاهش  رارا  بدنبدن  مختلفمختلف ..دهددهد  ميمي  کاهشکاهش  رارا  بدنبدن  مختلفمختلف
  وو  خستگيخستگي  افزایشافزایش  موجبموجب  زیادزیاد  گرمايگرماي••

        ..گرددگردد  ميمي  حرارتيحرارتي  فشارفشار  ایجادایجاد

333

  یایا  برقيبرقي  ابزارهايابزارهاي  بابا  کارکار  هنگامهنگام  فردفرد••

ارتعاشارتعاش
  یایا  برقيبرقي  ابزارهايابزارهاي  بابا  کارکار  هنگامهنگام  فردفرد••

  قرارقرار  لرزشلرزش  معرضمعرض  دردر  تجهیزاتتجهیزات  راندنراندن
..گیردگیرد  ميمي

  سببسبب  برقيبرقي  ابزارهايابزارهاي  ازاز  حاصلحاصل  لرزشلرزش••
  بازوهابازوها  وو  دستهادستها  انگشتان،انگشتان،  بهبه  فشارفشار  اعمالاعمال

..شودشود  ميمي ..شودشود  ميمي
  رانندگيرانندگي  ازاز  حاصلحاصل  بدنبدن  تمامتمام  لرزشلرزش••

  ستونستون  بافتهايبافتهاي  بهبه  فشارفشار  اعمالاعمال  موجبموجب
334      ..گرددگردد  ميمي  فقراتفقرات
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عض(نيعض(ني  --مهمترین عوارض اسکلتي مهمترین عوارض اسکلتي 

::ازاز  عبارتندعبارتند  ازاز  شدهشده  اشارهاشارهCTDCTD  رایجترینرایجترین��
    اشارهاشاره  نویسندگاننویسندگان  کرامپکرامپ  بهبه  توانتوان  ميمي  سندرمسندرم  ایناین  مواردموارد  ازاز  ::کارپالکارپال  تونلتونل  سندرمسندرم��

..کردکرد
    درمچدرمچ  کارپالکارپال  تونلتونل  دردر  مدیانمدیان  عصبعصب  بهبه  فشارفشار  امدنامدن  واردوارد  عارضهعارضه  ایناین  ایجادایجاد  علتعلت��

  دهانهدهانه  قطرقطر  انان  وپیچشوپیچش  مچمچ  وکششوکشش  خمشخمش  وو  تکراريتکراري  حرکاتحرکات  اثراثر  دردر..باشدباشد  ميمي  دستدست
    درمچدرمچ  کارپالکارپال  تونلتونل  دردر  مدیانمدیان  عصبعصب  بهبه  فشارفشار  امدنامدن  واردوارد  عارضهعارضه  ایناین  ایجادایجاد  علتعلت
  دهانهدهانه  قطرقطر  انان  وپیچشوپیچش  مچمچ  وکششوکشش  خمشخمش  وو  تکراريتکراري  حرکاتحرکات  اثراثر  دردر..باشدباشد  ميمي  دستدست

..  شودشود  ميمي  عصبعصب  بهبه  فشارفشار  وباعثوباعث  شدهشده  کاستهکاسته  تونلتونل  ایناین

335
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::کوپیتالکوپیتال  تونلتونل  سندرمسندرم•• ::کوپیتالکوپیتال  تونلتونل  سندرمسندرم••
  زیرینزیرین  زندزند  عصبعصب  فشاربرفشاربر  آمدنآمدن  واردوارد  نتیجهنتیجه  دردر  سندرمسندرم  ایناین
  دادندادن  قرارقرار  بابا  دردر  سندرمسندرم  ایناین..دهددهد  ميمي  رويروي  ارنجارنج  شکافشکاف  دردر

..شودشود  ميمي  ایجادایجاد  تیزتیز  هايهاي  ولبهولبه  سختسخت  سطوحسطوح  رويروي  بربر  دستدست
::دکوئریندکوئرین  سندرمسندرم••

  وبازوباز  کنندهکننده  دوردور  هايهاي  تاندونتاندون  ازالتهابازالتهاب  ناشيناشي  سندرمسندرم  ایناین  وبازوباز  کنندهکننده  دوردور  هايهاي  تاندونتاندون  ازالتهابازالتهاب  ناشيناشي  سندرمسندرم  ایناین
  دردر  اغلباغلب  وضعیتوضعیت  ایناین..دهددهد  ميمي  رخرخ  شستشست  انگشتانگشت  کنندهکننده
  مثلمثل  دستدست  وپیچیدنوپیچیدن  قويقوي  زدنزدن  چنگچنگ  حرکاتحرکات  نتیجهنتیجه

    ..آیدآید  ميمي  وجودوجود  بهبه  لباسلباس  چ(ندنچ(ندن
339

Ulnar and Radial NervesUlnar and Radial Nerves
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::انگشتيانگشتي  سپیدسپیدیایا  رینودرینود  سندرمسندرم•• ::انگشتيانگشتي  سپیدسپیدیایا  رینودرینود  سندرمسندرم••
  وو  سفیدسفید  دستدست  رساني،رساني،  خونخون  عدمعدم  علتعلت  بهبه  سندرمسندرم  درایندراین
  سوزنسوزن  سوزنسوزن  احساساحساس  انگشتانانگشتان  دردر  ..شودشود  ميمي  پریدهپریده  رنگرنگ
  بینبین  ازاز  انگشتانگشت  وکنترلوکنترل  آیدآید  ميمي  وجودوجود  بهبه  حسيحسي  وبيوبي  شدنشدن

    ..رودرود  ميمي
  اثراثر  دردر  مفصليمفصلي  هايهاي  رگرگ  شدنشدن  بستهبسته  علتعلت  بهبه  وضعیتوضعیت  ایناین
    ..رودرود  ميمي
  اثراثر  دردر  مفصليمفصلي  هايهاي  رگرگ  شدنشدن  بستهبسته  علتعلت  بهبه  وضعیتوضعیت  ایناین

  ازاز  یکيیکي  ..شودشود  ميمي  ایجادایجاد  دستدست  بهبه  شدهشده  واردوارد  ارتعاشاتارتعاشات
  مدتمدت  بهبه  مرتعشمرتعش  ابزارابزار  گرفتنگرفتن  محکممحکم  سندرمسندرم  ایناین  دWیلدWیل

341    ..باشدباشد  ميمي  طوWنيطوWني

::کردکرد  اجتناباجتناب  آنآن  ازاز  بایدباید  کارکار  طراحيطراحي  دردر  کهکه  دارددارد  وجودوجود  وضعیتوضعیت  هفتهفت
..زیادزیاد  تکرارتکرار  بابا  کاريکاري  هايهاي  فعالیتفعالیت  ��
  ۱۱//۳۳  ازاز  بیشبیش  میزانمیزان  بهبه  مدتمدت  طوWنيطوWني  یایا  مکررمکرر  نیروينیروي  اعمالاعمال  نیازمندنیازمند  کهکه  کارهایيکارهایي  ��  ۱۱//۳۳  ازاز  بیشبیش  میزانمیزان  بهبه  مدتمدت  طوWنيطوWني  یایا  مکررمکرر  نیروينیروي  اعمالاعمال  نیازمندنیازمند  کهکه  کارهایيکارهایي  ��

..باشدباشد  اپراتوراپراتور  استاتیكاستاتیك  اياي  ماهیچهماهیچه  توانتوان
    طبیعيطبیعي  محدودهمحدوده  ازاز  خارجخارج  هايهاي  دروضعیتدروضعیت  بدنبدن  هايهاي  وقسمتوقسمت  اجزاءاجزاء  قراردادنقراردادن  ��
  برايبراي  رارا  خودخود  بدنيبدني  هايهاي  وضعیتوضعیت  ازاز  بعضيبعضي  فردفرد  شوندشوند  ميمي  باعثباعث  کهکه  کارهایيکارهایي  ��

..کندکند  حفظحفظ  مدتمدت  طوWنيطوWني
  هايهاي  رگرگ  یایا  اعصاباعصاب  ها،ها،  بافتبافت  رويروي  بربر  کاريکاري  تجهیزاتتجهیزات  یایا  ابزارهاابزارها  ازاز  ناشيناشي  فشارفشار  ��

    خونيخوني
  هايهاي  رگرگ  یایا  اعصاباعصاب  ها،ها،  بافتبافت  رويروي  بربر  کاريکاري  تجهیزاتتجهیزات  یایا  ابزارهاابزارها  ازاز  ناشيناشي  فشارفشار  

    خونيخوني
  آنآن  تمامتمام  یایا  بدنبدن  ازاز  قسمتيقسمتي  بهبه  ارتعاشارتعاش  انتقالانتقال  باعثباعث  ابزارابزار  یكیك  آنهاآنها  دردر  کهکه  کارهایيکارهایي  ��

..شودشود  ميمي
  ابزارهايابزارهاي  ازاز  ناشيناشي  هوايهواي  جریانجریان  بابا  همراههمراه  سرماسرما  بابا  بدنبدن  هايهاي  قسمتقسمت  تماستماس  ��

..پنوماتیكپنوماتیك 342
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::  وابزاروابزار  کارکار  طراحيطراحي  زمینهزمینه  دردر  هايهاي  توصیهتوصیه
  گردنگردن  عض(تعض(ت  بتواندبتواند  فردفرد  کهکه  طوريطوري  بهبه  کنیدکنید  فراهمفراهم  سرسر  گاهگاه  تکیهتکیه  بابا  صندليصندلي  یكیك��

..دهددهد  تکیهتکیه  آنآن  بهبه  طورموقتطورموقت  بهبه  راحداقلراحداقل  خودخود  وشانهوشانه
  گردنگردن  عض(تعض(ت  بتواندبتواند  فردفرد  کهکه  طوريطوري  بهبه  کنیدکنید  فراهمفراهم  سرسر  گاهگاه  تکیهتکیه  بابا  صندليصندلي  یكیك

..دهددهد  تکیهتکیه  آنآن  بهبه  طورموقتطورموقت  بهبه  راحداقلراحداقل  خودخود  وشانهوشانه
  دستدست  سنگینيسنگیني  نباشدکهنباشدکه  نیازينیازي  کهکه  طوريطوري  بهبه  کنید،کنید،  فراهمفراهم  بازوبازو  گاهگاه  تکیهتکیه  یكیك��

..شودشود  تحملتحمل  دارنددارند  امتدادامتداد  آرنجآرنج  تاتا  شانهشانه  ازاز  کهکه  هایيهایي  ماهیچهماهیچه  توسطتوسط
  بالشتكبالشتك  بابا    کهکه  سطحسطح  یكیك  امکانامکان  صورتصورت  دردر  کنید،کنید،  فراهمفراهم  وهمواروهموار  صافصاف  سطحسطح  یكیك��

  قرارقرار  آنآن  رويروي  ساعدساعد  انگشتان،انگشتان،  بابا  کردنکردن  کارکار  هنگامهنگام  دردر  تاتا  باشدباشد  شدهشده  پوشیدهپوشیده
..گیردگیرد..گیردگیرد

  فراهمفراهم  کنند،کنند،  ميمي  کارکار  سنتيسنتي  کلیدهايکلیدهاي  صفحهصفحه  بابا  کهکه  افراديافرادي  برايبراي  مچمچ  گاهگاه  تکیهتکیه  یكیك��
..گیردگیرد  قرارقرار  هاها  کلیدکلید  سطحسطح  ازاز  ترتر  پایینپایین  نتواندنتواند  دستدست  مچمچ  کهکه  طوريطوري  بهبه  کنیدکنید

    ميمي  ایجادایجاد  اياي  نقطهنقطه  فشارفشار  منابعمنابع  بدنبدن  هايهاي  انداماندام  رويروي  نحوينحوي  بهبه  کهکه  رارا  هايهاي  لبهلبه  تمامتمام��
      ..کنیدکنید  طراحيطراحي  خمیدهخمیده  یایا  گردگرد  صورتصورت  بهبه  کنندکنند

343

    کارکار  قطعهقطعه  نگهداشتننگهداشتن  منظورمنظور  بهبه  رارا  برندهبرنده  وپایینوپایین  وباWوباW  متحركمتحرك  وتجهیزاتوتجهیزات  وسائلوسائل��
    کارکار  قطعهقطعه  نگهداشتننگهداشتن  بهبه  مجبورمجبور  اپراتوراپراتور  کهکه  طوريطوري  بهبه  کنید،کنید،  کارتجهیزکارتجهیز  درمحلدرمحل

..نباشدنباشد..نباشدنباشد
  قطعهقطعه  داشتنداشتن  نگهنگه  منظورمنظور  بهبه  کهکه  رارا  برندهبرنده  پایینپایین  وو  وباWوباW  متحركمتحرك  وتجهیزاتوتجهیزات  وسائلوسائل��

  کشش،کشش،  خمش،خمش،  کمترینکمترین  بدونبدون  اپراتوراپراتور  کهکه  دهیددهید  قرارقرار  طوريطوري  اید،اید،  کردهکرده  طراحيطراحي  کارکار
    کارکار  قطعهقطعه  بهبه  کمرکمر  یایا    گردنگردن  وو  بازوبازو  دست،دست،  مانندمانند  هایيهایي  انداماندام  پیچشپیچش  وو  چرخشچرخش

..باشدباشد  داشتهداشته  دسترسيدسترسي
  بابا  اپراتوراپراتور  کهکه  دهیددهید  قرارقرار  طوريطوري  رارا  هاها  جعبهجعبه  وو    آWتآWت  ماشینماشین  تغذیهتغذیه  بزرگبزرگ  ظروفظروف��

  آنهاآنها  بهبه  باWتنهباWتنه  وو  بازوبازو  وو  دستدست  پیچاندنپیچاندن  یایا  وو  چرخاندنچرخاندن  کشش،کشش،  خمش،خمش،  حداقلحداقل
  بابا  اپراتوراپراتور  کهکه  دهیددهید  قرارقرار  طوريطوري  رارا  هاها  جعبهجعبه  وو    آWتآWت  ماشینماشین  تغذیهتغذیه  بزرگبزرگ  ظروفظروف
  آنهاآنها  بهبه  باWتنهباWتنه  وو  بازوبازو  وو  دستدست  پیچاندنپیچاندن  یایا  وو  چرخاندنچرخاندن  کشش،کشش،  خمش،خمش،  حداقلحداقل

..باشدباشد  داشتهداشته  دسترسيدسترسي
  بابا  اپراتوراپراتور  کهکه  دهیددهید  قرارقرار  طوريطوري  رارا  هاها  جعبهجعبه  وو  آWتآWت  ماشینماشین  تغذیهتغذیه    بزرگبزرگ  ظروفظروف��

  آنهاآنها  بهبه  باWتنهباWتنه  وو  وبازووبازو    دستدست  پیچاندنپیچاندن  یایا  وو  چرخاندنچرخاندن  کشش،کشش،  خمش،خمش،  حداقلحداقل
344      ..باشدباشد  داشتهداشته  دسترسيدسترسي
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  بربر  مساويمساوي  طورطور  بهبه  رارا  فشارفشار  آنهاآنها  دستگیرهدستگیره  کنیدکهکنیدکه  فراهمفراهم  دستيدستي  ابزارهایيابزارهایي��  بربر  مساويمساوي  طورطور  بهبه  رارا  فشارفشار  آنهاآنها  دستگیرهدستگیره  کنیدکهکنیدکه  فراهمفراهم  دستيدستي  ابزارهایيابزارهایي��
..کندکند  اپراتورتوزیعاپراتورتوزیع  دستدست  وکفوکف  هاها  انگشتانگشت  ازاز  وسیعوسیع  سطحسطح  یكیك  رويروي

    گرفتنگرفتن  محکممحکم  بهبه  احتیاجاحتیاج  کنیدکهکنیدکه  وتنظیموتنظیم  انتخابانتخاب  طوريطوري  رارا  دستيدستي  هايهاي  ابزارابزار��
..نباشدنباشد  آنهاآنها  دادندادن  وفشاروفشار

..کنیدکنید  انتخابانتخاب  رارا  ممکنممکن  دستيدستي  ابزارابزار  ترینترین  سبكسبك��
  داردار  زاویهزاویه  مناسبيمناسبي  طورطور  بهبه  دستگاهدستگاه  خودخود  کهکه  کنیدکنید  انتخابانتخاب  دستيدستي  ابزارهايابزارهاي��

..نباشدنباشد  دستدست  مچمچ  کردنکردن  خمخم  بهبه  احتیاجاحتیاج  کهکه  نحوينحوي  بهبه  باشدباشد
  داردار  زاویهزاویه  مناسبيمناسبي  طورطور  بهبه  دستگاهدستگاه  خودخود  کهکه  کنیدکنید  انتخابانتخاب  دستيدستي  ابزارهايابزارهاي

..نباشدنباشد  دستدست  مچمچ  کردنکردن  خمخم  بهبه  احتیاجاحتیاج  کهکه  نحوينحوي  بهبه  باشدباشد
  باشدکهباشدکه  شکليشکلي  بهبه  آنآن  هايهاي  دستگیرهدستگیره  کنیدکهکنیدکه  انتخابانتخاب  دستيدستي  ابزارهايابزارهاي��

  فشارفشار  ویاویا  آنآن  گرفتنگرفتن  محکممحکم  برايبراي  زیادزیاد  نیروينیروي  اعمالاعمال  بهبه  احتیاجياحتیاجي  اپراتوراپراتور
..باشدباشد  نداشتهنداشته  کارکار  قطعهقطعه  رويروي  بربر  آوردنآوردن

345

۷۷بخش بخش 
بلند کردن دستي بار
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بلند کردن صحیح باربلند کردن صحیح بار

  رنجرنج  وو  درددرد  وو  شکایتشکایت  عاملعامل  دومیندومین  کمرکمر  بهبه  مربوطمربوط  صدماتصدمات••
..  استاست  کاریکاری  هایهای  محیطمحیط  دردر  کارگرانکارگران

  ۱۱۶۴۵۱۱۶۴۵  میانگینمیانگین  طورطور  بهبه  کمریکمری  صدماتصدمات  بهبه  مربوطمربوط  هایهای  هزینههزینه••
  دستدست  ازاز  زمانزمان  وو  کارکنانکارکنان  غرامتغرامت  هزینههزینه  ازاز  اعماعم  ((  استاست  بودهبوده  دWردWر  دستدست  ازاز  زمانزمان  وو  کارکنانکارکنان  غرامتغرامت  هزینههزینه  ازاز  اعماعم  ((  استاست  بودهبوده  دWردWر
..  ))  کاریکاری  رفتهرفته

..  هستندهستند  پیشگیریپیشگیری  قابلقابل  کمریکمری  صدماتصدمات  اتفاقاتفاق  بهبه  قریبقریب  اکثریتاکثریت••

347

ریسک فاکتورهای بلند کار بارریسک فاکتورهای بلند کار بار

بلند کردن بار سنگینبلند کردن بار سنگین

بلند کردن مکرر باربلند کردن مکرر بار

بلند کردن نامناسب باربلند کردن نامناسب بار
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349

میزان فشاری که در اثر بلند کردن بار  میزان فشاری که در اثر بلند کردن بار  

بلند کردن صحیح باربلند کردن صحیح بار

میزان فشاری که در اثر بلند کردن بار  میزان فشاری که در اثر بلند کردن بار  
برابر وزن  برابر وزن    ۱۰۱۰به کمر وارد می شود به کمر وارد می شود 

. . جسمي است که فرد بلند می کندجسمي است که فرد بلند می کند

(40 lbs.)

(200 lbs.)

100 lbs.

حداکثر باری که انسان می تواند حداکثر باری که انسان می تواند 
در دراز مدت بدون آسیب بلند در دراز مدت بدون آسیب بلند 

..  کیلوگرم استکیلوگرم است  ۲۳۲۳کند کند 

10 lbs.

100 lbs.
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قبل از بلند كردن بار در مورد نحوه  بلند كردن و  
.  جابجايي آن فكر كنيد

.اگر کمی فکر کنید می توانید کمرتان را نجات دهید 

351

352
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نزدیک نزدیک  زانوهایتان را زانوهایتان را 
اجازه دهید نیروی اجازه دهید نیروی 
نزدیک نزدیک پاهایتان را بار را پاهایتان را بار را 

بار بار 
بایستیدبایستید

زانوهایتان را زانوهایتان را 
نه  نه  ((خم کنید خم کنید 

))کمرتان را کمرتان را 

اجازه دهید نیروی اجازه دهید نیروی 
پاهایتان را بار را پاهایتان را بار را 

بلند کند  بلند کند  

برای بلند کردن  اشیاء برای بلند کردن  اشیاء برای بلند کردن  اشیاء برای بلند کردن  اشیاء 
سنگین یا اشیائی که سنگین یا اشیائی که 
شکل نامناسب دارند، شکل نامناسب دارند، 

درخواست کمک کنید   درخواست کمک کنید   

از تجهیزات موجود برای از تجهیزات موجود برای 
بلند کردن و جابجایی بار بلند کردن و جابجایی بار 

استفاده کنید  استفاده کنید  

353

::در هنگام بلند کردن بار در هنگام بلند کردن بار 

بلند کردن صحیح باربلند کردن صحیح بار

::در هنگام بلند کردن بار در هنگام بلند کردن بار 

..بار را نزدیک خود نگه دارید تا بتوانید جلوی تان را ببینید بار را نزدیک خود نگه دارید تا بتوانید جلوی تان را ببینید ��

..بار را متعادل نگه دارید بار را متعادل نگه دارید ..بار را متعادل نگه دارید بار را متعادل نگه دارید ��

..از چرخش کمر اجتناب کنید از چرخش کمر اجتناب کنید   ��

مراقب موانع سر راه و ورودی درب ها و همچنین راه پله ها مراقب موانع سر راه و ورودی درب ها و همچنین راه پله ها   ��
..باشید باشید 
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::در وضعیتهای نامناسب در وضعیتهای نامناسب 
بلند کردن صحیح باربلند کردن صحیح بار

::در وضعیتهای نامناسب در وضعیتهای نامناسب 
زمانی که مجبورید بار را از یک ارتفاع باW بردارید یا پائین زمانی که مجبورید بار را از یک ارتفاع باW بردارید یا پائین 

::بگذارید بگذارید 

..به جای نردبان از یک سکو استفاده کنید به جای نردبان از یک سکو استفاده کنید   ��

..در صورت امکان بار را به چند قطعه کوچکتر تقسیم کنید در صورت امکان بار را به چند قطعه کوچکتر تقسیم کنید   �� ..در صورت امکان بار را به چند قطعه کوچکتر تقسیم کنید در صورت امکان بار را به چند قطعه کوچکتر تقسیم کنید   

..بار را مقداری هل دهید تا وزن و تعادل آن را برآورد کنید بار را مقداری هل دهید تا وزن و تعادل آن را برآورد کنید   ��

قبل از باW بردن یا پائین آوردن بار آن را تا حد ممکن به خود قبل از باW بردن یا پائین آوردن بار آن را تا حد ممکن به خود   ��
..نزدیک کنید نزدیک کنید 

..در صورت نیاز از دیگران کمک بخواهید در صورت نیاز از دیگران کمک بخواهید   �� 355

:دستي بلندکردن براي ) ازجم تماس حدود

بلند کردن صحیح باربلند کردن صحیح بار

TLV ازجم تماس حدود :دستي بلندکردن براي )(
  هب که يکارگران تمام شرایط آن تحت که شود می پیشنهاد شرایطي
  عنوان هب (بار دستي بلندکردن خطر  با تماس در روزانه و  دائم صورت

  شانه و کمر ناحیه در آسیب دچار باشند، مي ) تکراري وظیفه یك
. شوندن

.کیلوگرم شده است ۲۳حداکثر وزن بار مجاز براي بار  

356
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حدود مجاز تماس شغلي براي بلند کردن حدود مجاز تماس شغلي براي بلند کردن 
دستي باردستي بار

  درجه ۳۰ زاویه محدوده در( نفره تك بصورت دستي بلندکردن•
  و کیلوگرم برحسب بار وزني محدوده براساس ) افق به نسبت
  وظیفه و مشابه بار هاي بسته که زماني در و دست دو براي

. باشد تکراري بصورت )مقصد تا مبدا از( جابجایي
: است شده نییتع ها ریمتغ نیا به توجه با مربوطه های استاندارد

دستي باردستي بار

: است شده نییتع ها ریمتغ نیا به توجه با مربوطه های استاندارد
  از بیش کمتریا ( حمل زمان مدت طول براساس بار دستي حمل•

  و دستي حمل  دفعات همچنین )کاري یکروز طول در ساعت ۲
  . ساعت هر در حمل فواصل

357

درصورت وجود هریك از عوامل یا شرایط کاري که در زیر شرح داده درصورت وجود هریك از عوامل یا شرایط کاري که در زیر شرح داده 
شده میبایست با نظر متخصصین ارگونومي،  محدوده وزني بار را تا شده میبایست با نظر متخصصین ارگونومي،  محدوده وزني بار را تا 

::کمتر از حدود استاندارد کاهش دادکمتر از حدود استاندارد کاهش داد
)بار در هرساعت  ۳٦۰بیش از ( افزایش موارد حمل دستي بار ١.
ساعت درروز ۸طوWني بودن شیفت کاري و حمل دستي بار بیش از ٢.
درجه نسبت به خط عمود ۳۰حمل دستي بصورت نامتقارن و با زاویه بزرگتر از ٣.
حمل با یك دست�.
حمل دستي در حاWتي مثل نشسته یا زانو زده بصورت اجباري�.
)استرس گرمایی TLVبا توجه به ( گرما و رطوبت بیش از حد مجاز �.
حمل مواد ناپایدار مثل حمل  مایعات  در حالت جابجایي مرکز ثقل٧. حمل مواد ناپایدار مثل حمل  مایعات  در حالت جابجایي مرکز ثقل٧.
حمل اشیائي که  دسته یا دستگیره نداشته  و یا دسته یا دستگیره  ضعیف و ناپایدار  ٨.

.است 
حمل در محل هاي ناپایدار که فرد قادر به حفظ تعادل بدن با هردو پا نمیباشد مثل  ٩.

سطوح مرتعش  
حمل در حین تماس با ارتعاش تمام بدن و یا  ب(فاصله پس از تماس با ارتعاش تمام  ٠١.

)TLVارتعاش بیش از مقادیر ( بدن  358
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RWL سالم کارگران تمام تقریبًا که باري وزن عنوان به 

(RWL)(RWL)حدود وزني توصیه شده حدود وزني توصیه شده 

•RWL سالم کارگران تمام تقریبًا که باري وزن عنوان به 
  بدون )ساعت ۸ تا مث(( زیادي مدت براي را آنمیتوانند
  منظور .کنند بلند بار کردن بلند از ناشي کمردرد ریسك افزایش

  بهداشتي شرایط که هستند کارگراني سالم، کارگران از
 آنها در عض(ني اسکلتي صدمات ریسك که ندارند نامطلوبي
.یابد افزایش .یابد افزایش

•RWL گردد مي تعریف زیر معادلة طریق از:
RWL = LC × HM × VM × DM × AM × FM × CM

359

    شدهشده  تعریفتعریف  جرمجرم  وو  اندازهاندازه  بابا  شئيشئي  هرهر  دستيدستي  گرفتنگرفتن  عملعمل  ازاز  عبارتستعبارتست  ::باربار  کردنکردن  بلندبلند١١..

(RWL)(RWL)حدود وزني توصیه شده حدود وزني توصیه شده 
    شدهشده  تعریفتعریف  جرمجرم  وو  اندازهاندازه  بابا  شئيشئي  هرهر  دستيدستي  گرفتنگرفتن  عملعمل  ازاز  عبارتستعبارتست  ::باربار  کردنکردن  بلندبلند

مکانیکيمکانیکي  کمکيکمکي  وسایلوسایل  ازاز  استفادهاستفاده  بدونبدون  شيشي  عموديعمودي  حرکتحرکت  وو  دستدست  دودو  بابا

    کیلوگرمکیلوگرم  یایا  پوندپوند  حسبحسب  بربر  شودشود  برداشتهبرداشته  بایدباید  کهکه  شئيشئي  وزنوزن  ازاز  عبارتستعبارتست ::))LL((باربار  وزنوزن٢٢..
..شودشود  ميمي  وزنوزن  ایناین  شاملشامل  نیزنیز  آنآن  ظرفظرف  وزنوزن  کهکه

  اینچاینچ  برحسببرحسب  پاهاپاها  قوزكقوزك  میانيمیاني  نقطةنقطة  ازاز  دستهادستها  فاصلةفاصلة  ازاز  عبارتستعبارتست ::(H)(H)افقيافقي  موقعیتموقعیت٣٣..
..  ))شودشود  ميمي  گیريگیري  اندازهاندازه  باربار  کردنکردن  بلندبلند  مقصدمقصد  وو  مبدامبدا  دردر((  سانتیمترسانتیمتر  یایا ..  ))شودشود  ميمي  گیريگیري  اندازهاندازه  باربار  کردنکردن  بلندبلند  مقصدمقصد  وو  مبدامبدا  دردر((  سانتیمترسانتیمتر  یایا

    سانتیمترسانتیمتر  یایا  اینچاینچ  برحسببرحسب  زمین،زمین،  تاتا  دستهادستها  فاصلةفاصلة  ازاز  عبارتستعبارتست ::(V)(V)  عموديعمودي  موقعیتموقعیت��..
..))شودشود  ميمي  گیريگیري  اندازهاندازه  باربار  کردنکردن  بلندبلند  مقصدمقصد  وو  مبدامبدا  دردر((

    هايهاي  ارتفاعارتفاع  بینبین  اخت(فاخت(ف  واقعيواقعي  مقدارمقدار  ازاز  عبارتستعبارتست  ::(D)(D)  انتقالانتقال  عموديعمودي  فاصلةفاصلة��..
..  سانتیمترسانتیمتر  یایا  اینچاینچ  حسبحسب  بربر  بار،بار،  کردنکردن  بلندبلند  مقصدمقصد  وو  مبدامبدا  دردر  عموديعمودي
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  کارگرکارگر  بدنبدن  جلويجلوي  ازاز  شئيشئي  بودنبودن  دوردور  اياي  زاویهزاویه  اندازةاندازة  ازاز  عبارتستعبارتست ::(A)(A)تقارنتقارن  عدمعدم  زاویةزاویة  ..۶۶
  گیريگیرياندازهاندازه  باربار  کردنکردن  بلندبلند  مقصدمقصد  وو  مبدامبدا  دردر((  درجهدرجه  برحسببرحسب  بار،بار،  کردنکردن  بلندبلند  انتهايانتهاي  یایا  ابتداابتدا  دردر

(RWL)(RWL)حدود وزني توصیه شده حدود وزني توصیه شده 
  کارگرکارگر  بدنبدن  جلويجلوي  ازاز  شئيشئي  بودنبودن  دوردور  اياي  زاویهزاویه  اندازةاندازة  ازاز  عبارتستعبارتست::تقارنتقارن  عدمعدم  زاویةزاویة  ..۶۶

  گیريگیرياندازهاندازه  باربار  کردنکردن  بلندبلند  مقصدمقصد  وو  مبدامبدا  دردر((  درجهدرجه  برحسببرحسب  بار،بار،  کردنکردن  بلندبلند  انتهايانتهاي  یایا  ابتداابتدا  دردر
  ميمي  تعریفتعریف  کارگرکارگر  میانيمیاني  ساجیتالساجیتال  صفحةصفحة  بابا  باربار  نسبينسبي  محلمحل  طریقطریق  ازاز  تقاونتقاون  عدمعدم  زاویةزاویة..))شودشودميمي

..گرددگردد

    طورطور  بهبه  دستهادستها  کهکه  زمانيزماني  دردر  بدنبدن  قرارگیريقرارگیري  وضعیتوضعیت  ازاز  عبارتستعبارتست ::بدنبدن  طبیعيطبیعي  وضعیتوضعیت  ..۷۷
..دارددارد  وجودوجود  هاها  شانهشانه  یایا  پاهاپاها  دردر  چرخشچرخش  حداقلحداقل  وو  گیرندگیرند  ميمي  قرارقرار  بدنبدن  جلوجلو  دردر  مستقیممستقیم

    دورةدورة  یكیك  دردر  دقیقهدقیقه  دردر  باربار  کردنکردن  بلندبلند  تعدادتعداد  متوسطمتوسط  ازاز  عبارتستعبارتست::(F)(F) کردنکردن  بلندبلند  تکررتکرر  ..۸۸    دورةدورة  یكیك  دردر  دقیقهدقیقه  دردر  باربار  کردنکردن  بلندبلند  تعدادتعداد  متوسطمتوسط  ازاز  عبارتستعبارتست::(F)(F) کردنکردن  بلندبلند  تکررتکرر  ..۸۸
اياي  دقیقهدقیقه  ۱٥۱٥

  ..استراحتاستراحت  زمانزمان  وو  کارکار  زمانزمان  توزیعتوزیع  طریقطریق  ازاز  کردنکردن  بلندبلند  مدتمدت  بنديبندي  طبقهطبقه ::کردنکردن  بلندبلند  زمانزمان  ..۹۹
  اليالي  ۲۲  مدتمدت بلندبلند  یایا  ))ساعتساعت  ۲۲  اليالي  ۱۱((  مدتمدت  میانمیان  ،،))ساعتساعت  ۱۱((  مدتمدت  کوتاهکوتاه  صورتصورت  بهبه  زمانزمان  مدتمدت

..دارددارد  کارکار  الگويالگوي  بهبه  بستگيبستگي  وو  باشدباشد  میمی  ))ساعتساعت  ۸۸
361

•LI فیزیکي استرس سطح از نسبي تخمین که است اي واژه 

(LI)(LI)بار بار     شاخص بلند کردنشاخص بلند کردن

•LI فیزیکي استرس سطح از نسبي تخمین که است اي واژه 
 .دهد مي ارائه را دستي کردن بلند از خاصي کار به مربوط
  بار وزن رابطة طریق از فیزیکي استرس سطح از نسبي تخمین

.گردد مي تعریف شده توصیه وزني حدود و شده بلند
•LI گردد مي تعریف زیر فرمول طریق از:

LI = L / RWL
  آن در که  آن در که
L = پوند ای لوگرمیک( بار وزن (

RWL = واحد به توجه با( شده هیتوص وزن حدL تواند می 
) باشد پوند ای لوگرمیک
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در دستورالعمل استفاده از این معادله با توجه به در دستورالعمل استفاده از این معادله با توجه به 
::، مطالب زیر مطرح شده است، مطالب زیر مطرح شده است  LILIمقادیر مختلف مقادیر مختلف 

  تغییرات است،کوچکتر یا یك معادل LI که فعالیتهاي و مشاغل در - الف
.باشد نمي ضروري ارگونومیکي

 منظور به ارگونومیکي الگوههاي و ها طرح باشد،LI >۳ <۱ که مواردي در -ب
 چنانچه .میشود Wزمیك، به LI کردن نزدیك و يا حرفه هاي استرس کاهش

  مثل مقطعي وتمهیدات موقتي هاي ارزیابي باشند، اجرا غیرقابل اص(حي تغییرات
  صورت باید پزشکي هاي مراقبت و استراحت هايدوره افزایش کار، چرخش
  مثل مقطعي وتمهیدات موقتي هاي ارزیابي باشند، اجرا غیرقابل اص(حي تغییرات
  صورت باید پزشکي هاي مراقبت و استراحت هايدوره افزایش کار، چرخش

.پذیرد

 تعویض کاري سیستم باید باشد، آن یا ۳از بزرگتر LI که مشاغلي در  - ج
  تغییر زمینه در وسیعي مطالعه یا و شوند اعمال اتوماتیك روشهاي چون وروشهایي

.گیرد انجام ارگونومیك طرحهاي وارائه شرایط 363

دست یك با آوردن پایین / کردن بلند•
ساعت ۸ از بیش براي آوردن پایین / کردن بلند

NIOSHNIOSHمحدودیتهاي معادلة محدودیتهاي معادلة 
دست یك با آوردن پایین / کردن بلند

ساعت ۸ از بیش براي آوردن پایین / کردن بلند•
زده زانو یا نشسته حالت در آوردن پایین / کردن بلند•
محدود کاري فضاي در آوردن پایین / کردن بلند•
ثبات بي اشیاء آوردن پایین / کردن بلند•
کشیدن یا دادن، هل کردن، حمل حال در آوردن پایین / کردن بلند•
بیل یا فرغون با آوردن پایین / کردن بلند• بیل یا فرغون با آوردن پایین / کردن بلند•
)ثانیه بر اینچ ۳۰ از سریعتر( سریع حرکتي با آوردن پایین / کردن بلند•
  مناسب غیر زمین کف در آوردن پایین / کردن بلند•
 گسترة از خارج دمایي یعني( نامطلوب شرایط در آوردن پایین / کردن بلند•

)درصد ۳٥-٥۰ گسترة از خارج نسبي رطوبت و )سانتیگراد درجة ۱۹-۲٦( 364
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  ۸۸بخش بخش   ۸۸بخش بخش 
 و ریسک )وضعیت بدن(روشهاي ارزیابي پوسچر

عض(ني –شغلي اخت(Wت اسکلتي  عوامل

365

    عواملعواملو ریسک و ریسک   ))وضعیت بدنوضعیت بدن((روشهاي ارزیابي پوسچرروشهاي ارزیابي پوسچر
::عبارتند ازعبارتند از  عض(نيعض(ني  - - شغلي اخت(Wت اسکلتي شغلي اخت(Wت اسکلتي 

Observation Methodsروشهاي مشاهده اي •

Direct Methods روشهاي مستقیم•

-Self   روشهاي گزارش دهي توسط خود فرد • Report -Self   روشهاي گزارش دهي توسط خود فرد • Report
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کاغذ – روشهاي مشاهده اي برمبناي قلم )  ۱

يياا  روشهاي مشاهدهروشهاي مشاهده
    ((Observation Methods)Observation Methods)

کاغذ – روشهاي مشاهده اي برمبناي قلم )  ۱
• Posturegram 
• Owas 
• RULA 
• REBA 
• QEC • QEC 
• LUBA

و رایانه ) فیلم برداري ( روشهاي مشاهده اي به کمک ویدئو  ) ٢

367

)وضعیت بدن(ارزیابي مستقیم پوسچر)  ۱

Direct MethodsDirect Methods  روشهاي مستقیمروشهاي مستقیم

)وضعیت بدن(ارزیابي مستقیم پوسچر)  ۱
Hand Held Devices
Goniometer
Inclinometer

Flexicurve

و   )وضعیت بدن(ارزیابي فشار ناشي از پوسچر)  ۲ و   )وضعیت بدن(ارزیابي فشار ناشي از پوسچر)  ۲
  خستگي موضعي ماهیچه

EMG
Stadiometer
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        روشهاي گزارش دهي توسط خود فرد روشهاي گزارش دهي توسط خود فرد 
SelfSelf-- ReportReport

نقشه بدن  •
مقیاسهاي ارزشي •
پرسشنامه و مصاحبه •

  چک لیست
پرسشنامه و مصاحبه 

  چک لیست•

369

OWASOWASروشروش

Ovako Working Posture Analyzing System

OWASOWASروشروش

370
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نامنام  بهبه  فن(ندفن(ند  دردر  فوWدفوWد  تولیدتولید  کارخانهکارخانه  یكیك  دردر  هفتادهفتاد    دههدهه  دردر    OWASOWAS  روشروش••

OWASOWASتکوین و توسعه روشتکوین و توسعه روش
نامنام  بهبه  فن(ندفن(ند  دردر  فوWدفوWد  تولیدتولید  کارخانهکارخانه  یكیك  دردر  هفتادهفتاد    دههدهه  دردر    OWASOWAS  روشروش••

OvakoOvako  فیزیکيفیزیکي  کارهايکارهاي  دستهدسته  ازاز  هاها  وظیفهوظیفه  بیشتربیشتر  کارخانه،کارخانه،  ایناین  دردر  ..شدشد  ارائهارائه  
  سببسبب  موضوعموضوع  ایناین  ..گرفتندگرفتند  ميمي  انجامانجام  نامناسبنامناسب  پوسچريپوسچري  بابا  کهکه  بودندبودند  سنگینسنگین
  ازاز  ناشيناشي  هنگامهنگامزودزود  کارافتادگيکارافتادگي  ازاز  همچنینهمچنین  وو  کارکار  ازاز  غیبتغیبت  مواردموارد  افزایشافزایش

    اياي  پروژهپروژه  شدشد  موجبموجب  شدهشده  یادیاد  مشک(تمشک(ت  ..بودبود  شدهشده  عض(نيعض(ني--اسکلتياسکلتي  اخت(Wتاخت(Wت
    ..شودشود  آغازآغاز  پوسچرکارپوسچرکار  بهبودبهبود  برايبراي

  پوسچرهايپوسچرهاي  ازاز  عکسعکس  ٦۸۰٦۸۰  وو  گرفتندگرفتند  قرارقرار  مطالعهمطالعه  موردمورد  کارخانهکارخانه  دردر  موجودموجود  مشاغلمشاغل••  پوسچرهايپوسچرهاي  ازاز  عکسعکس  ٦۸۰٦۸۰  وو  گرفتندگرفتند  قرارقرار  مطالعهمطالعه  موردمورد  کارخانهکارخانه  دردر  موجودموجود  مشاغلمشاغل••
    کارخانهکارخانه  دردر  موجودموجود  بدنيبدني  هايهاي  وضعیتوضعیت  تمامتمام  تقریبًاتقریبًا  هاها  عکسعکس  ایناین  ..شدشد  تهیهتهیه  گوناگونگوناگون

  وو  گرفتندگرفتند  قرارقرار  واکاويواکاوي  موردمورد  محققانمحققان    وسیلهوسیله  بهبه  هاها  عکسعکس  ..دادنددادند  ميمي  نشاننشان  رارا
  کهکه  کردندکردند  شناسایيشناسایي  رارا  شاخصشاخص  پوسچرپوسچر  ۸٤۸٤  محققانمحققان  ..شدندشدند  بنديبندي  طبقهطبقه  پوسچرهاپوسچرها

..بودندبودند  پاهاپاها  وو  بازوهابازوها  تنه،تنه،  پوسچرپوسچر  ازاز  ترکیبيترکیبي 371

      برگیرندهبرگیرنده  دردر  پوسچرهاپوسچرها  ایناین  کهکه  دادداد  نشاننشان  مطالعاتمطالعات••      برگیرندهبرگیرنده  دردر  پوسچرهاپوسچرها  ایناین  کهکه  دادداد  نشاننشان  مطالعاتمطالعات••
  رو،رو،  ایناین  ازاز  وو  استاست  فوWدفوWد  صنعتصنعت  دردر  متداولمتداول  پوسچرهايپوسچرهاي

  ایناین  دردر  پوسچرپوسچر  يي  مطالعهمطالعه  وو  ارزیابيارزیابي  دردر  آنهاآنها  ازاز  توانتوان  ميمي
  چهارچهار  ازاز  ترکیبيترکیبي  پوسچرهاپوسچرها  ایناین  ..نمودنمود  استفادهاستفاده  صنعتصنعت
    ..هستندهستند  پاهاپاها  پوسچرپوسچر  هفتهفت  وو  بازوهابازوها  پوسچرپوسچر  سهسه  تنه،تنه،  پوسچرپوسچر    ..هستندهستند  پاهاپاها  پوسچرپوسچر  هفتهفت  وو  بازوهابازوها  پوسچرپوسچر  سهسه  تنه،تنه،  پوسچرپوسچر
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  وو  رایجرایج  پوسچرهايپوسچرهاي  ،،OWASOWAS  روشروش  دردر  شاخصشاخص  پوسچرپوسچر ۸٤۸٤    ••
  بابا  همراههمراه  ..گیرندگیرند  دربرميدربرمي  رارا  پاهاپاها  وو  بازوهابازوها  تنه،تنه،  برايبراي  شناسایيشناسایي  قابلقابل

OWASOWASدر روش در روش ) ) وضعیت بدنوضعیت بدن((دسته بندي پوسچردسته بندي پوسچر

  وو  رایجرایج  پوسچرهايپوسچرهاي  ،،  روشروش  دردر  شاخصشاخص  پوسچرپوسچر۸٤۸٤    ••
  بابا  همراههمراه  ..گیرندگیرند  دربرميدربرمي  رارا  پاهاپاها  وو  بازوهابازوها  تنه،تنه،  برايبراي  شناسایيشناسایي  قابلقابل

  برآوردبرآورد  نیزنیز  کارگرکارگر  سويسوي  ازاز  شدهشده  اعمالاعمال  نیروينیروي  پوسچر،پوسچر،    مشاهدهمشاهده
..شودشود  ميمي

  رقميرقمي  چهارچهار  کدکد  یكیك    وسیلهوسیله  بهبه  پوسچرپوسچر  هرهر  OWASOWAS  روشروش  دردر  ••
  تنه،تنه،  پوسچرهايپوسچرهاي    کنندهکننده  مشخصمشخص  هاها  رقمرقم  آنآن  دردر  کهکه  شودشود  ميمي  مشخصمشخص  تنه،تنه،  پوسچرهايپوسچرهاي    کنندهکننده  مشخصمشخص  هاها  رقمرقم  آنآن  دردر  کهکه  شودشود  ميمي  مشخصمشخص

..باشندباشند  ميمي  شدهشده  اعمالاعمال  نیروينیروي  وو  پاهاپاها  بازو،بازو،

373

))ستون فقراتستون فقرات((تنه تنه 
. . کندکندنخستین رقم در کد پوسچر، پوسچر تنه را مشخص مينخستین رقم در کد پوسچر، پوسچر تنه را مشخص مي، ، در روش در روش 

OWASOWASدر روش در روش ) ) وضعیت بدنوضعیت بدن((دسته بندي پوسچردسته بندي پوسچر

))ستون فقراتستون فقرات((تنه تنه 
. . کندکند  نخستین رقم در کد پوسچر، پوسچر تنه را مشخص مينخستین رقم در کد پوسچر، پوسچر تنه را مشخص مي، ، OWASOWASدر روش در روش 

::چهار انتخاب براي پوسچرهاي مختلف تنه عبارتند از چهار انتخاب براي پوسچرهاي مختلف تنه عبارتند از 
..ستون فقرات کشیده و مستقیم استستون فقرات کشیده و مستقیم است) ) ۱۱
..ستون فقرات خمیده استستون فقرات خمیده است) ) ۲۲
..تنه در حال چرخش استتنه در حال چرخش است) ) ۳۳
.  .  تنه خمیده و درحال چرخش استتنه خمیده و درحال چرخش است) ) ٤٤ .  .  تنه خمیده و درحال چرخش استتنه خمیده و درحال چرخش است) ) ٤٤
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بازوهابازوها
، دومین رقم در کد پوسچر، پوسـچر بازوهـا را مشـخص    ، دومین رقم در کد پوسچر، پوسـچر بازوهـا را مشـخص    OWASOWASدر روش در روش 

OWASOWASدر روش در روش ) ) وضعیت بدنوضعیت بدن((دسته بندي پوسچردسته بندي پوسچر

بازوهابازوها
، دومین رقم در کد پوسچر، پوسـچر بازوهـا را مشـخص    ، دومین رقم در کد پوسچر، پوسـچر بازوهـا را مشـخص    OWASOWASدر روش در روش 

::انتخاب براي پوسچرهاي مختلف بازو عبارتند ازانتخاب براي پوسچرهاي مختلف بازو عبارتند از  ۳۳. . کندکند  ميمي
..تر از ارتفاع شانه قرار دارندتر از ارتفاع شانه قرار دارند  هر دو بازو پایینهر دو بازو پایین) ) ۱۱
..یکي از بازوها در ارتفاع شانه یا باWتر از آن قرار داردیکي از بازوها در ارتفاع شانه یا باWتر از آن قرار دارد) ) ۲۲
    ..هر دو بازو در ارتفاع شانه یا باWتر از آن قرار دارندهر دو بازو در ارتفاع شانه یا باWتر از آن قرار دارند) ) ۳۳

375

پاهاپاها
، سومین رقم در کد چهار رقمي، پوسچر پاها را مشـخص  ، سومین رقم در کد چهار رقمي، پوسچر پاها را مشـخص  OWASOWASدر روش در روش 

OWASOWASدر روش در روش ) ) وضعیت بدنوضعیت بدن((دسته بندي پوسچردسته بندي پوسچر
پاهاپاها

، سومین رقم در کد چهار رقمي، پوسچر پاها را مشـخص  ، سومین رقم در کد چهار رقمي، پوسچر پاها را مشـخص  OWASOWASدر روش در روش 
):):انتخاب براي پوسچرهاي مختلف پاها عبارتند ازانتخاب براي پوسچرهاي مختلف پاها عبارتند از  ۷۷..کندکند  ميمي

نشستهنشسته) ) ۱۱
ایستاده با پاهاي کشیده و مستقیمایستاده با پاهاي کشیده و مستقیم) ) ۲۲
مستقیممستقیمایستاده با یك پاي ایستاده با یك پاي ) ) ۳۳
ایستاده بر روي دو زانوي خمیدهایستاده بر روي دو زانوي خمیده) ) ٤٤
زانو زده بر روي یك زانوي خمیدهزانو زده بر روي یك زانوي خمیده) ) ٥٥
زانو زده بر یك یا هر دو زانوزانو زده بر یك یا هر دو زانو) ) ٦٦
زانو زده بر روي یك زانوي خمیدهزانو زده بر روي یك زانوي خمیده) ) ٥٥
زانو زده بر یك یا هر دو زانوزانو زده بر یك یا هر دو زانو) ) ٦٦
راه رفتن یا جابجا شدنراه رفتن یا جابجا شدن) ) ۷۷
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    میزانمیزان  چهچه  کارگرکارگر  کهکه  دهددهد  ميمي  نشاننشان  OWASOWAS  کدکد  دردر  رقمرقم  چهارمینچهارمین

نیروي مورد نیاز یا وزن بارنیروي مورد نیاز یا وزن بار

    میزانمیزان  چهچه  کارگرکارگر  کهکه  دهددهد  ميمي  نشاننشان  OWASOWAS  کدکد  دردر  رقمرقم  چهارمینچهارمین
    فعالیتفعالیت  جریانجریان  دردر  کهکه  نیرویينیرویي  بزرگيبزرگي  یایا  استاست  کردهکرده  جابجاجابجا  رارا  باربار

  باربار  وزنوزن  برايبراي  کدگذاريکدگذاري  روشروش  دردر  ..استاست  بودهبوده  میزانمیزان  چهچه  شدهشده  اعمالاعمال
::  ازاز  عبارتندعبارتند  کهکه  دارددارد  وجودوجود  انتخابانتخاب  سهسه  نیازنیاز  موردمورد  نیروينیروي  یایا

kgkg  ۱۰۱۰نیروي کمتر از نیروي کمتر از ) ) ۱۱ kgkg  ۱۰۱۰نیروي کمتر از نیروي کمتر از ) ) ۱۱
kgkg۲۰۲۰و و   kgkg۱۰۱۰نیروي بین نیروي بین ) ) ۲۲
kgkg۲۰۲۰نیروي بیشتر از نیروي بیشتر از ) ) ۳۳

377

))وضعیت بدنوضعیت بدن((نمونه اي از کد گذاري پوسچرنمونه اي از کد گذاري پوسچر
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جهت تسهیل در امر بررسي و تشریح وضعیت کارگر درحین کار براي جهت تسهیل در امر بررسي و تشریح وضعیت کارگر درحین کار براي ••
ثبت هر حالت یك کد شش رقمي در نظـر گرفتـه مـي شـود کـه بـه       ثبت هر حالت یك کد شش رقمي در نظـر گرفتـه مـي شـود کـه بـه       

سه رقم سمت چپ آن بیانگر وضع تنـه، دسـت و پـا و در سـه     سه رقم سمت چپ آن بیانگر وضع تنـه، دسـت و پـا و در سـه       ترتیبترتیب سه رقم سمت چپ آن بیانگر وضع تنـه، دسـت و پـا و در سـه     سه رقم سمت چپ آن بیانگر وضع تنـه، دسـت و پـا و در سـه       ترتیبترتیب
رقم بعدي ابتدا نیروي اعمـالي و در آخـر تنهـا کـد دو رقمـي بیـانگر       رقم بعدي ابتدا نیروي اعمـالي و در آخـر تنهـا کـد دو رقمـي بیـانگر       

..نامندنامند  مرحله هر کار است که آن را فاز کاري ميمرحله هر کار است که آن را فاز کاري مي

این اط(عات نتیجه مشاهده مسـتقیم وضـعیتهاي بـدن در حـین کـار      این اط(عات نتیجه مشاهده مسـتقیم وضـعیتهاي بـدن در حـین کـار        
راي تجزیه یك کار وکدگزاري آن کار طول مدت مشاهده بین راي تجزیه یك کار وکدگزاري آن کار طول مدت مشاهده بین بب  ..استاست
ثانیه وقفه Wزم است ثانیه وقفه Wزم است   ۳۰۳۰تا تا   ٦٦دقیقه است و بین هر دو نظاره دقیقه است و بین هر دو نظاره   ٤۰٤۰تا تا   ۳۰۳۰ ثانیه وقفه Wزم است ثانیه وقفه Wزم است   ۳۰۳۰تا تا   ٦٦دقیقه است و بین هر دو نظاره دقیقه است و بین هر دو نظاره   ٤۰٤۰تا تا   ۳۰۳۰

  ..گرددگردد  دقیقه استراحت براي کارگر پیشنهاد ميدقیقه استراحت براي کارگر پیشنهاد مي  ۱۰۱۰بعد از هر مشاهده بعد از هر مشاهده 
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ارزیابي پوسچرهاي کدگذاري شده در ارزیابي پوسچرهاي کدگذاري شده در 
OWASOWASروش روش 

  هايهاي  اقداماقدام  اولـویـتاولـویـت””  وسیـلهوسیـله  بـهبـه  پـوسـچرپـوسـچر  ارزیـابـيارزیـابـي  ،،OWASOWASروشروش  دردر		
..گیردگیرد  ميمي  صورتصورت  ““اص(حياص(حي

  
  مداخلهمداخله    برنامهبرنامه  اجراياجراي  ضرورتضرورت    دهندهدهنده  نشاننشان  اص(حياص(حي  هايهاي  اقداماقدام  اولویتاولویت  		

    ..استاست  پیشگیرانهپیشگیرانه  ماتماتاقدااقدا  انجامانجام  وو  کارکار  محیطمحیط  دردر  ارگونوميارگونومي

روش روش 

  کهکه  باشدباشد  ميمي  ٤٤  تاتا  ۱۱  ازاز  حالتحالت  ٤٤  دارايداراي  اص(حياص(حي  هايهاي  اقداماقدام  اولویتاولویت  		
  بربر  واردوارد  فشارفشار  وو  عض(نيعض(ني--اسکلتياسکلتي  اخت(Wتاخت(Wت  بروزبروز  ررخطخط  بزرگيبزرگي  براساسبراساس
.گرددگردد  ميمي  تعیینتعیین  عض(نيعض(ني--اسکلتياسکلتي  دستگاهدستگاه
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هاي اص(حي در هاي اص(حي در   سطوح گوناگون اولویت اقدامسطوح گوناگون اولویت اقدام
OWASOWASروش روش 
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  دادهداده  تشخیصتشخیص  مناسبمناسب  کارکار  محیطمحیط  دردر  OWASOWAS  روشروش  ازاز  استفادهاستفاده  کهکه  هنگاميهنگامي••
  ..گردندگردند  ميمي  مشخصمشخص  شوندشوند  واردوارد  مطالعهمطالعه  دردر  بایستبایست  ميمي  کهکه  مشاغليمشاغلي  شد،شد،

در محیط کاردر محیط کار  OWASOWASروش روش   استفاده ازاستفاده از
  دادهداده  تشخیصتشخیص  مناسبمناسب  کارکار  محیطمحیط  دردر    روشروش  ازاز  استفادهاستفاده  کهکه  هنگاميهنگامي

  ..گردندگردند  ميمي  مشخصمشخص  شوندشوند  واردوارد  مطالعهمطالعه  دردر  بایستبایست  ميمي  کهکه  مشاغليمشاغلي  شد،شد،

••  WًمعموWًت  بروزبروز  وو  شیوعشیوع  آنهاآنها  دردر  کهکه  مشاغليمشاغلي  معموW)تاختW)ست  عض(نيعض(ني- - اسکلتياسکلتي  اختWستباWبا  
  ..گیرندگیرند  ميمي  قرارقرار  ارزیابيارزیابي  موردمورد

  دردر  ..شوندشوند  ميمي  مشخصمشخص  موجودموجود  کاريکاري  فازهايفازهاي  شغليشغلي  آنالیزآنالیز  انجامانجام  بابا  شغل،شغل،  هرهر  دردر  ••
  تاتا  ۳۰۳۰((  معینمعین  زمانيزماني  فواصلفواصل  دردر  استاست  وظیفهوظیفه  انجامانجام  حالحال  دردر  فردفرد  کهکه  هنگاميهنگامي  فاز،فاز،  هرهر
  هرهر  بهبه  مربوطمربوط  کدکد  وو  شدهشده  برداريبرداري  نمونهنمونه  ويوي  بدنبدن  هايهاي  انداماندام  پوسچرپوسچر  ازاز  ))ثانیهثانیه  ٦۰٦۰  هرهر  بهبه  مربوطمربوط  کدکد  وو  شدهشده  برداريبرداري  نمونهنمونه  ويوي  بدنبدن  هايهاي  انداماندام  پوسچرپوسچر  ازاز  ))ثانیهثانیه  ٦۰٦۰

    ..شودشود  ميمي  ثبتثبت  پوسچرپوسچر

  وو  تجزیهتجزیه  سپسسپس  وو  برداريبرداري  فیلمفیلم  بابا  یایا  مستقیممستقیم  مشاهدهمشاهده  بابا  تواندتواند  ميمي  پوسچرپوسچر  ثبتثبت  ••
  دقیقهدقیقه  ٤۰٤۰  تاتا  ۲۰۲۰  کاريکاري  فازفاز  هرهر  دردر  پوسچرپوسچر  ازاز  برداريبرداري  نمونهنمونه  ..شودشود  انجامانجام  فیلمفیلم  تحلیلتحلیل

..یابدیابد  استمرارمياستمرارمي 383

مراحل بررسي نحوه انجام کار به روش مراحل بررسي نحوه انجام کار به روش 
OWASOWAS

شناسایي فعالیتهاي مشکل آفرین و جمع آوري اط(عات اساسي شناسایي فعالیتهاي مشکل آفرین و جمع آوري اط(عات اساسي   ))۱۱
..در مورد آن در مورد آن 

..مشخص کردن هدف و روش هاي اجراي پژوهش مشخص کردن هدف و روش هاي اجراي پژوهش ) ) ۲۲
..جمع آوري اط(عات مورد نیاز از محیط کار جمع آوري اط(عات مورد نیاز از محیط کار   ))۳۳ ..جمع آوري اط(عات مورد نیاز از محیط کار جمع آوري اط(عات مورد نیاز از محیط کار   ))۳۳
..پردازش نتایج پردازش نتایج ) ) ٤٤
..ارایه دWیل وضعیت نامناسب بدن در حین کار ارایه دWیل وضعیت نامناسب بدن در حین کار ) ) ٥٥
..ارز یابي مجدد و تعیین میزان اثر اص(حات انجام یافته ارز یابي مجدد و تعیین میزان اثر اص(حات انجام یافته   ))٦٦
384
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میزان قابلیت اعتماد و مواد کاربرد میزان قابلیت اعتماد و مواد کاربرد 
OWASOWASروش روش 

جهت به دست آوردن مشاهدات با قابلیت اعتماد باW باید  جهت به دست آوردن مشاهدات با قابلیت اعتماد باW باید  
::موارد زیر را مد نظر قرار دادموارد زیر را مد نظر قرار داد

زمان کافي جهت ثبت مشاهدات  زمان کافي جهت ثبت مشاهدات  ) ) الف الف  زمان کافي جهت ثبت مشاهدات  زمان کافي جهت ثبت مشاهدات  ) ) الف الف 
مقایسه اط(عات حاصل با وضعیت استاندارد بدن  مقایسه اط(عات حاصل با وضعیت استاندارد بدن  ) ) ب ب 
شناخت صحیح کار  شناخت صحیح کار  ) ) ج ج 
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