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ABSTRACT
Background: Many workers, especially welders, have awkward postures during
their working hours. Evaluating such kind of postures is done with the aim of
corrective actions. Therefore, the present study was conducted to evaluate the activity
of welder's muscles in common welding postures working on gas transmission
pipelines.
Methods: This cross-sectional descriptive-analytical study was performed on 15
welders of the Iranian Gas Transmission Co. After the required analysis, three
postures that were most used working on the gas transmission pipelines were
identified to evaluate muscle activity. The surface electromyography (EMG) activity
of the erector spinae, biceps femoris, vastus medialis, gastrocnemius medialis,
gastrocnemius lateralis, tibialis anterior, rectus abdominis, abdominal internal
oblique, abdominal external oblique, and semitendinosus muscles are evaluated in
three postures. They are analyzed based on the maximum voluntary contraction
(MVC).
Results: The results indicated that the mean of muscle activity in the kneeling
posture is significantly lower than two other postures (P<0.001). The mean activity
of each muscle in different postures were compared and evaluated. The highest
activity was related to the tibialis anterior, vastus medialis and biceps femoris.
Abdominal muscles have the lowest activity.
Conclusion: The muscle activity of the welders in the evaluated postures was
very high. Based on the findings of this study, the muscle activity was strongly
affected by the type of posture and angle of the joints, so the muscles’ activity in the
kneeling posture was lower than the two other postures due to the suitable angle of
joints and the direct transmission of body weight.
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ارزیابی فعالیت عضالت جوشکاران در پوسچرهای رایج جوشکاری در خطوط انتقال گاز
رضا طهماسبی ،1مجید معتمدزاده  ،2صدف ترکاشوند ، 3مهرداد عنبریان  ،*4مریم
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فرهادیان5

دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه ارگونومی ،دانشکدۀ بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
استاد ،گروه ارگونومی ،دانشکدۀ بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکدۀ سالمت ،ایمنی و محیطزیست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
استاد،گروه بیومکانیک ورزشی ،دانشکدۀ تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
استادیار ،گروه آمار زیستی ،دانشکدۀ بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران

اطالعات مقاله
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مقالۀ پژوهشی

خالصه
پوسچرهای نامناسبی دارند ،بررسی چنین پوسچرهایی به منظور انجام اقدامات اصالحی اهمیت
بسزایی دارد .از این رو مطالعۀ حاضر با هدف ارزیابی فعالیت عضالت جوشکاران در پوسچرهای رایج
جوشکاری در خطوط انتقال گاز انجام شد.
روشکار :این مطالعۀ مقطعی از نوع توصیفی ـ تحلیلی روی  15نفر از جوشکاران منطقۀ هفت
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استاد ،گروه بیومکانیک ورزشی ،دانشکدۀ
تربیتبدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه بوعلی
سینا ،همدان ،ایران
پست الکترونیک:
mehrdadanbarian36@gmail.com
برای دانلود این مقاله ،کد

زیر را با موبایل خود اسکن
کنید.

عملیات انتقال گاز انجام شد .پس از انجام بررسیهای الزم ،سه پوسچر که بیشترین استفاده را در
خطوط انتقال گاز داشتند ،به منظور ارزیابی فعالیت عضالت شناسایی شد .فعالیت الکترومیوگرافی
سطحی عضالت راست کنندۀ ستون مهرهای ،دوسر رانی ،پهن داخلی ،دوقلوی داخلی ،دوقلوی
خارجی ،درشتنی قدامی ،راست شکمی ،مایل داخلی شکم ،مایل خارجی شکم و نیم وتری در سه
پوسچر در این مطالعه ثبت و براساس حداکثر انقباض ارادی ( )MVCتجزیه و تحلیل شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که میانگین فعالیت عضالت در پوسچر زانوزده به صورت معناداری
نسبت به دو پوسچر دیگر کمتر بود ( .)P<0/001مقایسۀ میانگین فعالیت هر عضله در پوسچرهای
ارزیابی شده نشان داد که بیشترین فعالیت مربوط به عضالت درشتنی قدامی ،پهن داخلی و دوسر
رانی بود .عضالت شکم کمترین فعالیت را داشتند.
نتیجه گیری :فعالیت عضالت جوشکاران در پوسچرهای ارزیابی شده بسیار باال بود .براساس
یافتههای این مطالعه ،فعالیت عضالت بهشدت تحت تأثیر نوع پوسچر و زاویۀ مفاصل بود .بهطوریکه
فعالیت عضالت در پوسچر زانوزده با توجه به زاویه مناسب مفاصل و انتقال مستقیم نیروی وزن بدن
نسبت به دو پوسچر دیگر کم بود.
کلیدواژهها :الکترومیوگرافی سطحی ،پوسچر ،جوشکاری ،فعالیت عضله

مقدمه
امروزه شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی میان کارگران
صنایع مختلف زیاد است و این امر عالوه بر به خطر انداختن
سالمت کارگران و هزینههای زیاد درمان ،یکی از دالیل اصلی
مرخصی استعالجی و از کارافتادگی کارگران در صنایع است
] .[4-1مطالعات روی شناسایی عوامل ایجاد کنندۀ این
اختالالت در مشاغل مختلف نشان دادهاند که ریسک
فاکتورهای فیزیکی در محیط کار از جمله پوسچرهای کاری
نامناسب ،حرکات تکراری ،اعمال نیروی شدید و ارتعاش ،از
عوامل اصلی ایجادکنندۀ این اختالالت هستند ].[5،6
پوسچرِکاری تأثیر چشمگیری بر کارایی و عملکرد کارگران
دارد و بهطور مستقیم با سالمتی آنها در ارتباط است .تحقیقات

انجام شده در این زمینه نشان دادهاند که رابطۀ نزدیکی بین
پوسچر کاری و شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی وجود دارد،
بهگونهای که پوسچر کاری نامناسب منجر به افزایش بروز این
اختالالت میشود ] .[7وضعیت بدنی نامناسب میتواند منجر
به تنش مکانیکی موضعی در عضالت ،رباطها و مفاصل شود
که این امر سبب ناراحتی در قسمتهای مختلف سیستم
اسکلتی عضالنی میشود ] .[8مطالعاتی که روی پوسچرهای
کاری و اختالالت اسکلتی عضالنی در بخشهای مختلف بدن
انجام شده ،نشان دادهاند که به عنوان مثال نگهداشتن طوالنی
مدت بازو در ارتفاع باالی شانه منجر به آسیبهای شانه
میشود .همچنین زانوزدن برای مدت زمان طوالنی باعث
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آسیب در زانو شده و خمکردن و چرخاندن تنه یکی از دالیل
اصلی کمردرد شناخته شده است ] .[9،10پوسچر نامناسب با
تأثیر بر فعالیت عضالت بهمنظور حفظ وضعیت بدنی منجر به
افزایش بیش از حد فعالیت آنها شده و این امر سبب آسیب و
دردهای اسکلتی ـ عضالنی میشود ].[11
بسیاری از آسیبهای ناشی از جوشکاری بهخاطر پایین
بودن سطح فرایندهای اتوماسیونی و نیاز به تالش بدنی مداوم
از سوی اپراتورها رخ میدهد .اغلب وظایف و روشهای
ن
جوشکاری نیازمند انواع حرکات خم شدن ،کشش و ایستاد ِ
مداوم هستند ] .[12در فرایند جوشکاری عوامل ایجاد کنندۀ
اختالالت اسکلتی عضالنی نظیر وضعیتهای بدنی نامناسب و
حرکات تکراری بهوفور مشاهده میشود .مطالعات انجام شده
نشان دادهاند که شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی اندام
فوقانی ،در این حرفه بسیار زیاد است ] .[13جوشکاران به
منظور انجام فرایند جوش و دیدن محل جوش مجبورند برای
مدت زمان طوالنی در وضعیت بدنی نامطلوبی قرار بگیرند .در
بررسیهای انجام شده مشخص شده است که جوشکاران ،اکثر
مواقع ،در حال کار کردن در حالت نشسته و با تنۀ خم شده
به سمت جلو هستند ] .[14همچنین مشخص شد که یکی از
عوامل اصلی کمردرد بین جوشکاران ،بلندکردن اجسام
سنگین با نیروی زیاد و بار کاری زیاد در این شغل است ].[15
جوشکارانی که در خطوط انتقالِ صنایع نفت و گاز مشغول
به کار هستند با توجه به شرایط کاری ،مجبور به جوشکاری
ک سطح زمین هستند که این امر سبب
در ارتفاع پایین و نزدی ِ
میشود در هنگام کار ،پوسچرهای نامناسبی داشته باشند .از
جمله پوسچرهایی که جوشکاران برای کار در ارتفاع پایینتر
از کمر استفاده میکنند ،پوسچرهای تنۀ خمیده به جلو و
زانوزده است .این پوسچرها که بیشتر به دلیل کمبود فضا یا
شرایط کاری استفاده میشوند در صنایع دیگر از جمله صنایع
کشتیسازی ،خطوط مونتاژ خودرو ،مزارع ،تعمیرات ماشین و
صنایع پتروشیمی نیز یافت میشوند .در ارگونومی روشهای
مختلفی برای ارزیابی پوسچرهای کاری وجود دارد.

الکترومیوگرافی یکی از روشهایی است که بهگستردگی در
مطالعات ارگونومیک استفاده میشود ] .[16این روش ،اغلب
برای تجزیه و تحلیل عملکرد عضالت در طول انجام یک
وظیفۀ خاص استفاده میشود و در آن عملکرد عضالت
براساس آنالیز سیگنالهای الکتریکی حاصل از انقباضهای
عضالنی مطالعه میشود ].[17،18
با توجه به اهمیت کار جوشکاران در خطوط انتقال گاز و
لزوم فراهم کردن شرایط کاری مناسب برای آنان ،شناسایی و
ارزیابی پوسچرهای کاری جوشکاران به منظور انجام اقدامات
اصالحی و بهبود شرایط کاری اهمیت بسزایی دارد .متاسفانه
مطالعات اندکی در این زمینه انجام شده است و اغلب مطالعات
انجام شده نیز به صورت پرسشنامهای بوده که اطالعات کلی
دربارۀ پوسچرهای کاری ارایه دادهاند .پس مطالعۀ حاضر با
هدف شناسایی پوسچرهای رایج جوشکاری در خطوط انتقال
گاز و ارزیابی فعالیت عضالت جوشکاران در پوسچرهای
شناسایی شده با استفاده از الکترومیوگرافی انجام شد.
روشکار
آزمودنیها
این مطالعۀ مقطعی از نوع توصیفی ـ تحلیلی روی
جوشکاران منطقۀ هفت عملیات انتقال گاز انجام شد .نمونۀ
آماری این مطالعه شامل 15نفر (مرد) جوشکار با حداقل 2سال
سابقۀ کار با محدودۀ سنی بین  29تا  43سال (میانگین سن
 38/9و انحراف استاندارد  4/7سال) بودند که به روش نمونه
گیری آسان یا در دسترس انتخاب شدند .شرکتکنندگان در
آزمون هیچگونه سابقۀ بیماری یا اختالالت اسکلتی عضالنی
در قسمت کمر و اندامهای تحتانی نداشتند .این مطالعه با
تأیید مرکز پژوهش شرکت انتقال گاز و با کسب رضایتنامۀ
کتبی از افراد شرکتکننده در آزمون ،انجام شد .اطالعات
دموگرافیک افراد شرکتکننده در مطالعه در جدول 1
ارائهشده است.

جدول  .1اطالعات دموگرافیک افراد شرکتکننده در مطالعه
دامنه

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف استاندارد

متغیر
سن

14

29

43

38/93

4/71

وزن

18

69

87

76

5/84

قد

13

168

181

175

4/27

سابقۀ کار

17

2

19

7/86

5/15

مدت زمان کار روزانه

4

8

12

9

1/06

19
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شکل  .1پوسچرهای ارزیابی شده در مطالعه

طراحی مطالعه
ابتدا به شرکتکنندگان در آزمایش (جوشکاران شرکت گاز)
شرح مختصری دربارۀ هدف از مطالعه ،روشها و فرایند
آزمایش ارائه شد .سپس تجهیزات آزمایش و پوسچرهای
ارزیابی شده معرفی شدند .پس از آمادهشدن آزمودنیها برای
آزمایش ،الکترودها براساس دستورالعمل [19] SENIAM
مطابق با شکل  ،2روی عضالت ارزیابی شده بهمنظور ثبت
فعالیت عضالت در سه پوسچر بررسی شده نصب شدند .مدت
زمان در نظر گرفته شده برای ارزیابی هر پوسچر  1دقیقه
بود .برای جلوگیری از خستگی عضالت بعد از ارزیابی هر
پوسچر ،برای فرد استراحت  15دقیقهای در نظر گرفته شد.
عضالت درگیر در پوسچرهای ارزیابی شده با توجه به
بررسیهای انجام شده و مطالعات قبلی تعیین شد ] [20که
شامل عضالت راستکنندۀ ستون مهرهای (ارکتواسپاین)،
دوسر رانی ،پهن داخلی ،دوقلوی داخلی ،دوقلوی خارجی،
درشتنی قدامی ،راست شکمی ،مایل داخلی شکم ،مایل
خارجی شکم و نیم وتری بودند .سیگنالهای الکترومیوگرافی

20
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با بررسی فرایند جوشکاری در خطوط انتقال گاز،
مصاحبه با جوشکاران و همچنین بررسی عکسها و فیلمهای
تهیه شده از آنها هنگام جوشکاری در مناطق عملیاتی،
پوسچرهای غالبی که جوشکاران هنگام کار داشتند شناسایی
شد .این پوسچرها شامل سه پوسچر تنۀ خمیده به سمت
جلو (تنۀ با زاویۀ 90درجه نسبت به محور عمودی بدن)،
پوسچر نیمه زانوزده (زاویۀ فلکشن زانو  120درجه) و پوسچر
زانوزده (هر دو زانوی فرد روی زمین قرار دارد و تنۀ بدون
زاویه نسبت به محور عمودی بدن) بودند .پوسچرهای ارزیابی
شده در مطالعه ،در شکل  1نشان داده شده است.

] [ DOI: 10.30699/jergon.5.4.17

پوسچرهای ارزیابیشده

سطحی با استفاده از سیستم  16کاناله  ME6000ساخت
کشور فنالند با مبدل  14بیتی  A/Dو نسبت سیگنال به نویز
 110دسیبل و با فرکانس نمونهگیری  1000HZجمعآوری
شد .در این مطالعه از الکترودهای  Ag/AgClحاوی ژل و
چسب رسانا با قطر  1سانتیمتر و در آرایش دوقطبی (دو
الکترود ثبتکننده سیگنال و یک الکترود زمین) استفاده
شد .دادهها ابتدا بهطور مستقیم از الکترودهای سطحی به
گیرندهای انتقال مییافت که در نزدیکی فرد قرار داشت،
سپس از راهِ ارتباط بیسیم به کامپیوتر منتقل میشد .به
منظور کاهش امپدانس پوست ـ الکترود ،پس از آماده کردن
پوست (تراشیدن مو ،مالش پوست با پنبۀ آغشته به الکل)
مطابق دستورالعمل  SENIAMمحل دقیق نصب الکترودها
برای کسب سیگنالهای قوییتر و باکیفیت بهتر مشخص شد
].[21
از آنجا که مقادیر اولیۀ ) RMS(Root Main Squareعضالنی
براساس نوع عضالت متفاوت بود ،برای مقایسۀ فعالیت
عضالت با یکدیگر نرمالسازی دادهها انجام شد .برای
نرمالسازی مقادیر  ،RMSاز مقادیر حداکثر انقباض ارادی
) (MVCعضالت استفاده شد .برای انجام این آزمون از
حرکات مختلفی برای ایجاد حداکثر انقباض استفاده شد .به
عنوان مثال برای عضالت دوقلو ،آزمودنی حرکت پالنتار
فکشن را در حالت نشسته روی صندلی با مچ پا در زاویۀ90
درجه در برابر مقاومت ثابت انجام داد ،برای عضالت شکم از
آزمودنی خواسته شد که روی زمین دراز بکشد و حرکت دراز
نشست را در جهات مختلف انجام دهد و همزمان فرد دیگری
بهمنظور ایجاد مقاومت ،با اعمال نیرو ،از انجام حرکت
ممانعت میکرد و برای عضلۀ کمر نیز از آزمودنی خواسته
شد که روی زمین به شکم دراز بکشد و در حالی که پاهایش
فیکس شده بود تنۀ خود را به باال حرکت دهد (اکستنشن
تنه) ،همزمان برای ایجاد مقاومت با اعمال نیرو از حرکت تنۀ
فرد ممانعت میشد .پس از آموزش نحوۀ انقباض هر عضله
به فرد ،از وی خواسته شد تا بهصورت آهسته افزایش نیرو را
آغاز کرده و در مدت  3تا  5ثانیه آن را به حداکثر مقدار خود
برساند و به مدت  3ثانیه در همان وضعیت نگه دارد .ثبت
حداکثر انقباض ارادی در این  3ثانیه انجام میشد .این
پروسه بعد از پنج دقیقه استراحت ،دو تا سه بار تکرار شد و
بهترین انقباض برای انجام نرمالسازی استفاده شد.
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شکل  .2محل نصب الکترودها مطابق دستورالعمل SENIAM

تجزیه و تحلیل دادهها
شاخص الکترومیوگرافی استفاده شده در این مطالعه ،نسبت
 RMS/MVCبود .برای نرمالسازی اطالعات خام
بهدستآمده از الکترودهای سطحی ،از نرمافزار Mega Win
 3.0.1و فیلتر میانگذر  10تا  450هرتز استفاده شد .برای
تجزیهوتحلیل آماری دادها ،نرمافزار  SPSS22و روش آماری
توصیفی و استنباطی استفاده شد .از آمار توصیفی برای
تعیین میانگین ،انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از
آزمون آنالیز واریانس  ANOVAاستفاده شد .در تمام آنالیزها
سطح معنیداری کمتر از  0/05در نظر گرفته شد.
یافتهها
دادههای حاصل از فعالیت عضالت افراد شرکتکننده در
آزمایش در سه پوسچر ارزیابی و جمعآوری شده و پس از
نرمالسازی ،برحسب شاخص  %MVCتجزیهوتحلیل شد.
نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها در شکل  3نشان داده
شده است .همانگونه که مالحظه میشود ،در بین
پوسچرهای بررسی شده ،بیشترین میانگین فعالیت عضالت
مربوط به وضعیت نیمه زانوزده با میانگین فعالیت 21/1
درصد و کمترین فعالیت عضالت مربوط به پوسچر زانوزده با
میانگین فعالیت  7/3درصد بود .نتایج بررسی فعالیت عضالت

نشان داد که پنج عضله (مایل خارجی شکم ،مایل داخلی
شکم ،راست کنندۀ ستون مهرهای ،پهن داخلی و دوسررانی)
در پوسچر نیمه زانوزده نسبت یه دو پوسچر دیگر فعالیت
بیشتری داشتند ( .)P<0/001چهار عضله (نیم وتری ،درشت
نی قدامی ،دوقلوی داخلی و خارجی) نیز در پوسچر تنۀ
خمیده بیشترین فعالیت را داشتند ( .)P<0/001در بررسی
فعالیت عضلۀ راست شکمی تفاوت معناداری بین سه پوسچر
مشاهده نشد.
در پوسچر تنۀ خمیده ،عضالت درشتنی قدامی با
میانگین فعالیت  55درصد و دوقلوی داخلی با میانگین 26/2
درصد و در پوسچر نیمه زانوزده ،عضلۀ پهن داخلی با
میانگین فعالیت  51/6درصد ،عضلۀ دوسر رانی با 45/5
درصد ،عضلۀ درشتنی قدامی با  33/7درصد و عضلۀ راست
کنندۀ ستون مهرهای با  23/5درصد بیشترین فعالیت را
داشتند .مقایسۀ معناداریِ فعالیت عضالت بین پوسچرها
نشان داد که میانگین فعالیت عضالت در پوسچر نیمه زانوزده
به صورت معناداری نسبت به دو پوسچر دیگر باالتر بود
( .)P<0/001در پوسچر زانوزده ،پنج عضله شامل عضالت
راست کنندۀ ستون مهرهای ،نیم وتری ،درشتنی قدامی،
دوقلوی داخلی و دوقلوی خارجی نسبت به دو پوسچر دیگر
فعالیت کمتری داشتند (.)P<0/001
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عضلۀ پهن داخلی؛  :Sعضلۀ نیم وتری؛  :BFعضلۀ دوسررانی؛  :TAعضلۀ درشتنی قدامی؛  :GMعضلۀ دوقلوی داخلی؛  :GLعضلۀ دوقلوی خارجی.
سطح معناداریِ کمتر از  0/05با (*) و کمتر از  0/001با (**) نشان داده شده است.

بحث
این مطالعه با هدف شناسایی پوسچرهای رایج جوشکاری
در خطوط انتقال گاز و ارزیابی فعالیت عضالت جوشکاران در
پوسچرهای شناسایی شده انجام شد .با توجه به متغیربودن
ارتفاع جوشکاری در خطوط انتقال گاز ،جوشکاران هنگام کار
از پوسچرهای مختلفی استفاده میکردند .پس از انجام
بررسیهای الزم سه پوسچر(تنه خمیده ،نیمه زانوزده و
زانوزده) شناسایی شدند که بیشترین استفاده را داشتند.
جوشکاران از این سه پوسچر به صورت ترکیبی در طول
جوشکاری استفاده میکردند .نتایج ارزیابی فعالیت عضالت
در پوسچرهای شناسایی شده در محیط آزمایشگاهی نشان
داد که برخی عضالت فعالیت باالی 50درصد داشتند که این
امر در طوالنی مدت منجر به بروز اختالالت اسکلتی عضالنی
و از کارافتادگی کارگران میشود ] .[22مطالعات نشان
دادهاند که شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی میان جوشکاران،
باال بوده و علت اصلی آن پوسچر نامناسب جوشکاران هنگام
جوشکاری گزارششده است ] .[23،24در این مطالعه
ارزیابی میانگین فعالیت عضالت جوشکاران در سه پوسچر
شناسایی شده نشان داد که عضالت درشتنی قدامی ،پهن
داخلی ،دوسر رانی و راستکنندۀ ستون مهرهای نسبت به
سایر عضالت بررسی شده ،فعالیت بیشتری داشتند که از

22

دالیل این امر میتوان به تغییر مرکز ثقل بدن و نقش این
عضالت در حفظ تعادل در پوسچرهای بررسی شده و
همچنین زاویۀ مفاصل زانو و ران اشاره کرد .در این پوسچرها
عضالت شکم با توجه به نوع پوسچر نسبت به سایر عضالت
فعالیت کمتری داشتند .از بین سه پوسچر ارزیابی شده،
میانگین فعالیت عضالت در پوسچر زانوزده بهطور معناداری
نسبت به دو پوسچر دیگر کمتر بود .در این پوسچر با توجه
به قرارگیری فرد در وضعیت زانوزده و زاویۀ مناسب مفصل
ران ،همچنین انتقال مستقیم نیروی وزن بدن ،عضالت
بررسی شده ،فعالیت کمتری داشتند ولی باید به این نکته
توجه داشت که براساس مطالعات انجام شده قرارگیری زانوها
روی زمین و انتقال نیروی وزن بدن بهوسیلۀ زانوها باعث
ایجاد آسیب در زانوها میشود ] . [25،26ازاینرو در چنین
پوسچرهایی ،استفاده از زانوبندهای مناسب یا پدهای نرم،
زیر زانو توصیه میشود ].[27
براساس مطالعات اختالالتی که پوسچرهای نامناسبِ
حینِ کار ،در ارتفاع پایین و نزدیک سطح زمین در پیدارند،
تحت تأثیر زاویۀ مفاصل فرد ،فشار وارد بر عضالت و مدت
زمان فعالیت فرد است ] .[28در بسیاری از مشاغل از جمله
جوشکاری با توجه به ماهیت کار ،پوسچرهای تنه خمیده و
زانوزده رایج بوده که چنین پوسچرهایی برای طوالنی مدت
و بدون هرگونه حمایتکننده باعث اختالالت اسکلتی
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شکل  .3مقایسۀ میانگین فعالیت عضالت بررسی شده در پوسچرهای مختلف براساس شاخص MVC %
اختصارات :RA :عضلۀ راست شکمی؛  :EOعضلۀ مایل خارجی شکم؛  :IOعضلۀ مایل داخلی شکم؛  :ESعضلۀ راست کنندۀ ستون مهرهای؛ :VM

فصلنامۀ علمی پژوهشی ارگونومی | دوره  5شماره  | 4زمستان1396

] [ DOI: 10.30699/jergon.5.4.17

در بررسی فرایند جوشکاری درخطوط انتقال گاز ،سه
پوسچر تنه خمیده ،نیمه زانوزده و زانوزده به عنوان
پوسچرهای رایج جوشکارای شناسایی شدند .نتایج ارزیابی
پوسچرهای شناسایی شده بهوسیلۀ الکترومیوگرافی نشان
داد که برخی عضالت جوشکاران تحت تاثیر نوع پوسچر،
فعالیت بسیار شدیدی داشتند .در پوسچر زانوزده با توجه به
زاویۀ مناسب مفاصل و انتقال مستقیم نیروی وزن بدن،
فعالیت عضالت بهطور معناداری نسبت به دو پوسچر دیگر
پایین بود .بین عضالت بررسی شده در هر سه پوسچر،
عضالت شکم نسبت به سایر عضالت فعالیت کمتری داشتند.
براساس نتایج این مطالعه ،پوسچرهای ارزیابی شده منجر به
فعالیت شدید عضالت جوشکاران هنگام جوشکاری میشود.
بنابراین انجام اقدامات اصالحی برای بهبود شرایط کاری در
خطوط انتقال گاز ضروری به نظر میرسد .به منظور انجام
اقدامات اصالحی در کوتاه مدت با توجه به پایینبودن فعالیت
عضالت در پوسچر زانوزده ،میتوان با افزایش ارتفاع جوشکار
از سطح زمین در ارتفاعات مختلفی از این پوسچر استفاده
کرد و میانگین فعالیت عضالت را کاهش داد ولی در
بلندمدت نیاز به انجام اقدامات اساسی از جمله طراحی
حمایتکنندۀ مناسب برای حمایت از جوشکار در پوسچرهای
مختلف وجود دارد.
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عضالنی میشود .همچنین مطالعات نشان دادهاند که خم
شدن طوالنی مدت زانو و پیچش و خمش تنه از عوامل اصلی
اختالالت اندامهای تختانی بوده و بر خستگی ذهنی و
واکنشهای فیزیولوژیکی (ضربان قلب و خستگی عضالت)
بسیار تأثیرگذار است ].[20
اولین راه پیشگیری از عوارض ناشی از پوسچر نامناسب
در محیط کار ،تغییر پوسچر و استفاده از وضعیت بدنی
ح قرارگیری اندامها کمک
مناسب است .وضـعـیت صحی ِ
میکند تا کارها با انرژی ،اسـتـرس و خـستگی کمتری به
انجام برسد ] .[29در این مطالعه مشخص شد ،پوسچرهایی
که جوشکاران در خطوط انتقال گاز داشتند منجر به فعالیت
شدید عضالت پایین تنه میشود .بین پوسچرهای ارزیابی
شده ،پوسچر زانوزده ،بار کمتری نسبت به سایر پوسچرها بر
عضالت وارد میکرد ولی با توجه به شرایط جوشکاری در
خطوط انتقال گاز که نیازمند جوشکاری در ارتفاع متغیر بین
سطح زمین تا ارتفاع سینه است ،پوسچر زانوزده به تنهایی
سطح دسترسی الزم را برای جوشکاران فراهم نمیکند و نیاز
به ابزاری برای حمایت جوشکار در پوسچرهای مختلف و
ارتفاعات متغیر است .یافتههای مطالعۀ حاضر میتواند به
انجام مداخالت مناسب از قبیل طراحی صندلی یا
حمایتکنندۀ مناسب بهمنظور کاهش فعالیت عضالت و
جلوگیری از بروز اختالالت اسکلتی عضالنی کمک کند .با
این وجود باید به محدودیتهای این مطالعه هم توجه داشت.
اول اینکه؛ پوسچرهایی که در این مطالعه بررسی شدهاند،
پوسچرهای پرکاربرد هنگام جوشکاری در خطوط انتقال گاز
در ارتفاع پایین بودند .با این حال جوشکاران از پوسچرهای
دیگری نیز هنگام کار استفاده میکردند که با توجه به
حساسیت کار ِآنان نیازمند تحقیقات بیشتر در این زمینه و
بررسی پوسچرهای بیشتر است .در این مطالعه با توجه به
پوسچرهای بررسی شده ،فعالیت عضالت اندامهای تحتانی
ارزیابی شد .با توجه به درگیربودن عضالت اندامهای فوقانی
هنگام جوشکاری ،در مطالعات آینده میتوان به ارزیابی
فعالیت این عضالت پرداخت .عالوه بر این ،در بررسیهای
انجام شده ،فعالیت عضالت برحسب شاخص  MVCارزیابی
شده و خستگی عضالنی با توجه به محدودیتهای پروژه
بررسی شد .از این رو بررسی خستگی عضالنی در پوسچرهای
ارزیابیشده میتواند در مطالعات آینده مدنظر قرار گیرد.
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