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چکیده
است کـه بسـیاري از   قدريبهها اهمیت کنترل و کاهش این ناراحتی. باشدهاي شغلی میآسیبها و ترین نوع بیماريشایعازاختالالت اسکلتی عضالنی:مقدمه

.اندقرار دادهموردتوجههاي ملی یکی از اولویتعنوانبهرارناشی از کاعضالنیهاي اسکلتیکشورها، پیشگیري از ناراحتی
هاي اسکلتی منظور تعیین شیوع ناراحتیدر ابتدا به . هاي مرغ انجام گرفتر یکی از کشتارگاهاي دمداخلهصورتبهتحلیلی این مطالعه توصیفی:هامواد و روش

گردیـد و سـپس   باشد اقدام به ارزیابی پوسچر نها زیاد میآهاي اسکلتی عضالنی در با مشخص شدن وظایفی که ناراحتی. استفاده شدکرنلعضالنی از پرسشنامه 
KIMباشـد از روش  بار مـی حملوکاردستیبا توجه به اینکه بیشتر وظایف از نوع . مات مهندسی و مدیریتی صورت گرفتمتناسب با سطح ریسک وظایف، اقدا

.شداستفاده جهت ارزیابی پوسچر در قبل و بعد از مداخالت
همچنـین ارزیـابی   . باشـد پشت، بازو و کمـر مـی  هاي گردن، شانه،نتایج حاصل از پرسشنامه کرنل نشان داد که باالترین سطح ریسک متعلق به قسمت:هایافته

کـاهش  2برآورد نمود که پس از مداخله این امتیاز به 4و بلند کردن یخ با امتیاز سطح ریسک سبد اندازبیشترین سطح ریسک را در وظیفه KIMتوسط روش 
داري بـین نتـایج قبـل و بعـد از     نمار نیز تفاوت معنیطبق آزمون مک. درصد بدست آمد37/46میانگین براي تمام مداخالت در حدود طوربهمیزان بهبود . یافت

).=023/0P(مداخالت حاصل شد 
کـاهش داده و سـبب بهبـود وضـعیت     تـوجهی قابلانجام مداخالت مهندسی و مدیریتی در این مطالعه توانست سطح اقدامات اصالحی را به مقدار :گیرينتیجه

.رکت گرددهاي مختلف شکاري کارکنان در قسمت

.مداخالت ارگونومی، روش شاخص کلیدي، کشتارگاه طیور:هاکلید واژه

.اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایراندانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه.1
.همدان، ایرانگروه ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، یعلمئتیعضو ه.2
.ايمهندسی بهداشت حرفهیکارشناس.3
.اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ، همدان، ایراندانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه) نویسنده مسئول(.*4

zm.moradpoor1989@yahoo.com: پست الکترونیک
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مقدمه
هـاي  هـا و آسـیب  مـاري تـرین نـوع بی  اختالالت اسکلتی عضالنی شایع

در ). 1(کـارگران اسـت  یعلت ازکارافتـادگ نیترو مهمباشدیشغلی م
تــوان گفــت اخــتالالت اســکلتی عضــالنی، اخــتالالت تعریــف آن مــی

هـا،  هـا، اعصـاب محیطـی، مفصـل    ها، غـالف زردپـی  ها، زردپیماهیچه
وارد شدن جهیهاي خونی هستند که یا درنتها و رگها، رباطاستخوان

شوند و یا حاصل یک ضربه آنـی  به تکراري در طول زمان ایجاد میضر
شده، اختالالت اسـکلتی  بر اساس تحقیقات انجام). 2(باشندیا حاد می

عامـل از دسـت رفـتن زمـان کـار،      نیتـر عضالنی مرتبط با کار عمـده 
و از رودهاي انسانی نیروي کار به شـمار مـی  ها و آسیبافزایش هزینه
مشــکالت بهداشــت شــغلی در جهــان محســوب نیتــرجملــه بــزرگ

گرفته توسط سازمان بهداشت جهانی و طبق بررسی انجام). 3(شودمی
هـاي  در بین بیماري2013شده از این سازمان در سال مستندات ارائه
هـاي  از کل بیمـاري % 48هاي اسکلتی و عضالنی حدود شغلی، آسیب

بـه  یسالمتت مربوط بهمشکاليبندناشی از کار و رتبه دوم را در رده
هـاي  میلیـارد دالر هزینـه  2/1بـیش از  کـه يطـور دست آوردنـد، بـه  

ــتقیم و  ــون دالر هز90مسـ ــهیمیلیـ ــتقیغیهانـ ــکیل میرمسـ را تشـ
-هـاي اسـکلتی  در حال حاضر، کنترل و کـاهش نـاراحتی  ). 4(دهدمی

تـرین مشـکالت متخصصـین    عضالنیدر بین نیروي کـار یکـی از مهـم   
اهمیـت کنتـرل و کـاهش ایـن     . باشـد اسر جهان مـی ارگونومی در سر

اســت کــه بســیاري از کشــورها، پیشــگیري از يقــدرهــا بــهنــاراحتی
را در میـان  ) WMSDs(عضالنیناشـی از کـار   -هاي اسـکلتی ناراحتی

, 5(انـد هاي ملی موردتوجه قرار دادهعنوان یکی از اولویتنیروي کار به
6.(

هـا  آني نقش دارند کـه ازجملـه  در ایجاد این اختالالت عوامل متعدد
هاي شـغلی ماننـد شـرایط نـامطلوب کـار از لحـاظ       توان به فاکتورمی

هاي تکـراري  ارگونومی، کارهاي دستی، بلند کردن اشیاء سنگین و کار
حمل دستی بار شامل هر فعالیتی است که در ).7(و سنگین اشاره کرد

شــیدن و آن بلنــد کــردن، پــایین آوردن، هــل دادن، حمــل کــردن، ک
شـود و نیـاز بـه اعمـال نیـرو از سـوي فـرد        داشتن اشیاء انجام مینگه

تـرین اخـتالالت اسـکلتی عضـالنی کـه در اثـر       ازجمله رایج). 8(باشد
شـود،  هاي حمل دستی بار خصوصاً بلند کردن بـار ایجـاد مـی   فعالیت

).9(کمردردهاي شغلی است

در اکثـر مشـاغل   عوامل تأثیرگذار بر ایجاد اختالالت اسکلتی عضالنی
لـذا کـارگران   . شـوند یافـت مـی  يتولیدي، خدماتی، سـاختمانی وادار 

بسیاري از مشاغل در معرض خطر ابتال به اختالالت اسکلتی عضـالنی  
ترین رویکردهـایی کـه جهـت کنتـرل ریسـک      از مهم). 10(قرار دارند

هـاي  تـوان بـه کنتـرل   شود میاختالالت اسکلتی عضالنی استفاده می
هاي مهندسی اولـین  کنترل. هاي مدیرتی اشاره کردو کنترلمهندسی 

کننــده اي بــراي کــاهش ریســک فاکتورهــاي ایجــادرویکــرد مداخلــه
توان هاي آن میعضالنی بوده که ازجملهروش–هاي اسکلتی ناراحتی

بندي محل کار و طراحی ابزارهاي مناسب براي به طراحی شغل، طرح
هـاي مهندسـی مطالعـات    ه بـا کنتـرل  در رابطـ .انجام کار اشاره نمـود 
اي کـه  در مطالعـه . المللی انجـام پذیرفتـه اسـت   فراوانی در سطح بین

فـاکتور مهـم بـر    3منظور ارزیابی اثر توسط پالموندون و همکاران و به
ارتفاع بلند کردن بار، وزن حمل شـده و تخصـص در   (حمل دستی بار 

ام پـذیرفت مشـخص   بر روي بار خارجی وارده بر پشت، انجـ ) حمل بار
باشـند امـا بـراي کـاهش بـار      فاکتور داراي اهمیـت مـی  3شد که هر 

خارجی وارده بر پشت، تمرکز بیشتر باید بر روي ارتفاع بلند کردن بار 
هاي مدیریتی دومـین خـط دفـاعی    کنترل). 11(و وزن بار انجام گیرد

باشـد کـه از   میWMSDSبراي کاهش مواجهه با ریسک فاکتورهاي
هـاي مهندسـی اسـتفاده    صورت مکملی در کنار کنتـرل توان بهآن می

تـوان بـه   هاي مـدیریتی مـی  هاي موجود در کنترلروشازجمله. نمود
آموزش شاغلین، چرخش شغل و مدیریت زمان مواجهه اشاره نمود که 

هـاي مهندسـی، یکـی از    هاي آموزش در کنار کنتـرل استفاده از روش
براي کاهش مواجهه افراد بـا ریسـک   ايترین رویکردهاي مداخلهمهم

در زمینـه  .)13, 12, 5(باشـد  مـی WMSDSکنندهفاکتورهاي ایجاد
المللـی انجـام   هاي مدیریتی نیز مطالعاتی در سطح ملی و بـین کنترل

اي کـه توسـط رانـدلین و همکـاران انجـام      در مطالعـه . پذیرفته اسـت 
ذهنـی  تـوان اسـترین فیزیکـی و   گیـري شـد کـه مـی    پذیرفت، نتیجه

هـاي اسـتراحت در روز کـاري و    کارگران را با طراحـی مناسـب زمـان   
).14(چرخش شغل کاهش داد

باشد که کارگران آن بـا ریسـک   کشتارگاه مرغ نیز ازجمله صنایعی می
اختالالت اسکلتی عضالنی اندام فوقانی در اثر عوامل خطر بیومکانیکی 

پوسـچر نامناسـب   از قبیل فعالیت تکراري، فعالیـت بـا فرکـانس بـاال،    
هنگام کار، اعمال نیـرو زیـاد، زمـان ناکـافی بـراي اسـتراحت بـدن و        
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...و بررسی اثربخشی با در صنعت کشتارگاه طیورمداخالت ارگونومی

1393تابستان،2شماره،2دورهمجله ارگونومی، 

انجـام ارزیـابی   رونیـ ازا).15(نـد ااستفاده از ابـزار نامناسـب در تمـاس   
پوسچر جهت تعیین وظایف با ریسک باال و اجراي مداخالت ارگونومی 

هدف از انجام ایـن  . باشدها امري ضروري میجهت کاهش این ریسک
سازي راهکارهاي کنترلی سـاده، کـاربردي و مـؤثر    مطالعه ارائه و پیاده

هـاي ایجادکننـده   در جهت کاهش مواجهه کارگران با ریسـک فـاکتور  
WMSDSباشددر کارگران کشتارگاه مرغ می.

هاروشومواد
از یکــیاي درصــورت مداخلــهتحلیلــی بــه-ایــن مطالعــه توصــیفی1

کـارگر 130ایـن کشـتارگاه داراي   . تهاي مـرغ انجـام گرفـ   کشتارگاه
، پخـت ضـایعات،   يبنـد باشد که در واحدهاي مختلف کشتار، بستهمی

، تعمیـرات و نگهـداري، حراسـت و اداري مشـغول بـه کـار       يسـاز خی
هاي مرغ پس از ورود توسط افـراد بـر   سبددر این کشتارگاه . باشندمی

ویـزان  آهـا توسـط افـراد بـه چنگـه      روي ریل قرارگرفته سـپس مـرغ  
شور هـدایت شـده و   سبدخالی به سمت دستگاه يشوند و سبدهامی

هـا  مـرغ . شودچیده میهميپس از شسته شدن توسط کارگري بر رو
شوند و پس از ذبح و پرکنی، تخلیه شـکم توسـط   وارد خط کشتار می
هـاي آب سـرد   هـا وارد حوضـچه  سپس مرغ. گیردکارگران صورت می

سرد شدن و خالی شـدن آب درون آنهـا در   شوند و پس از می) چیلر(
هـاي مخصـوص   و بـر روي راك شـده يبنـد بندي، بسـته قسمت بسته

مـرغ بـر   سـبد قـرار دادن  . شوندقرارگرفته و در سردخانه قرار داده می
ســبب هــميهــاي شســته شــده بــر روســبدروي ریــل و قــرار دادن 

چنگـه  پوسچرهاي نامناسب و فشار بر ستون فقرات در کارگران سالن 
شـود کـه   تخلیه شکم نیز به وظایف مختلفی تقسیم مـی . شودزنی می

خاصی دارد و پوسـچرهاي نامناسـبی بـراي دسـت     کاردستیهر کدام 
بندي و سردخانه نیـز، حمـل   ریسک بزرگ قسمت بسته. کندایجاد می

.باشدمی) هاهل دادن یا کشیدن راك(بار 
-هـاي اسـکلتی  ناراحتیمنظور تعیین شیوع پس از بازدید از صنعت به

) CMDQ(کرنـل عضـالنی -نـاراحتی اسـکلتی  عضالنی از پرسشنامه 
نـاراحتی، فراوانـی قسـمت  سـه درپرسشـنامه این. استشدهاستفاده

نقشـه ياداراسـت و  شدهتنظیمکاريتواندرتأثیروناراحتیشدت
موردرااستبدنازناحیه 20مجموعدرکهبدنعضو12ونبودهبد
قسمت پرسشنامه بـراي هـر عضـو در هـم     3نتایج . دهدمیقرارالیزآن

. )16(باشـد یمـ 90تـا  0که نتیجه نهایی عـددي بـین   شودیمضرب 
راایـن پرسشـنامه  فارسینسخهپایاییعفیفه زاده کاشانی و همکاران 

مطلوبنیزراآنهمزمانرواییو986/0برابرکرونباخآلفايروشبه
.)17(اند کردهگزارش

نهـا  آهـاي اسـکلتی عضـالنی در    با مشخص شدن وظایفی که ناراحتی
بـا توجـه بـه اینکـه بیشـتر      . باشد اقدام به ارزیابی پوسچر شدزیاد می

باشـد  می) هل دادن و کشیدن بار(و حمل بار یوظایف از نوع کاردست
سطح ریسـک اسـتفاده   تعیینجهت )KIM(شاخص کلیدي از روش 

یشـغل بهداشـت وی منـ یافـدرال سسـه موتوسـط KIMروش. گردید
)BAuA (روش . دیگردارائه2001-2007سالدرآلمانKIM یکی

هاي ارزیابی وظایف دسـتی و وظـایف   و معتبرترین روشنیترکاملاز 
باشد که داراي سه کاربرگ متفاوت ارزیابی وظـایف بلنـد   حمل بار می

بـار  ، ارزیـابی وظـایف کشـیدن و هـل دادن     )KIM-LHC(کردن بار 
)KIM-PP ( و ارزیابی وظایف دستی)KIM-MHO (باشـد  می)18( .

در این مطالعه با توجه به وظایف موجود از هر سـه کـاربرگ اسـتفاده    
انـد  در گام بعدي مداخالت ارگونومی که قابلیت اجرا داشته. شده است

.براي وظایف با سطح ریسک باال اجرا شد
و مهندسی بوده و به شـرح  شده در دو حیطه مدیریتی مداخالت انجام

اسـتفاده از فنـر در   -1:شـامل مداخالت مهندسـی .صورت گرفتذیل
هـاي حـاوي طیـور بـر روي آن انداختـه      سـبد هاي میز کاري که پایه
شود جهت جلوگیري از وارد شدن ضربه به مچ دسـت و همچنـین   می

افزایش ارتفـاع سـطح قـرار    -2. به میز کارسبدکاهش صداي برخورد 
70هـاي طیـور شســته شـده از روي زمـین بـه ارتفــاع      بدسـ گـرفتن  

سانتیمتري جهت جلـوگیري از ایجـاد پوسـچرهاي نامناسـب هنگـام      
30و 20اســتفاده از زیــر پــایی بــا دو ارتفــاع -3. هــاســبدبرداشــتن 

سانتیمتري براي افرادي که وظیفه برش شکم طیور را بر عهده دارنـد  
). باشدیي مختلف کارگران ماستفاده از دو ارتفاع جهت پوشش قدها(
سانتیمتري براي افـرادي  50و 40استفاده از زیرپایی با دو ارتفاع -4

ازاستفاده-5. که وظیفه تخلیه اندرونیات شکم طیور را بر عهده دارند
هاي یخ از داخل کامیون حمل یخ بـه  البقجهت انتقال داربیسطح ش
. هاي یخالبقت جابجایی جه) چنگه(ساخته ابزار مناسب -6. انبار یخ

هاي حمل هاي کوچک، قطور و غیرقابل چرخش راكتعویض چرخ-7
تـر  ها باریک، بزرگ و قابل چرخش، جهـت حمـل راحـت   طیور با چرخ
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هــاي حمــل طیــور جهــت قــرار دادن دســته بــر روي راك-8.هــاراك
هاي دیگر در هنگام حمل ها با دیوار یا راكجلوگیري از برخورد دست

هاي حمل یـخ، بـا   تعویض دسته کم ارتفاع و کوچک گاري-9. هاراك
تـر  و بـزرگ ) سانتیمتر بلنـدتر از قبلـی  15(تر هاي با ارتفاع بلنددسته

نامناسب هنگام حمل گاري و سهولت هدایت گاري پوسچرجهت حذف
-اسـتفاده از سیسـتم کـار   -1:شـامل مـداخالت مـدیریتی  .به طرفین
. جاي کـار پیوسـته  به) ساعت استراحتساعت کار و نیم2(استراحت 

تـا  14(به عصـر کـاري   ) 6تا 22(کاري تغییر ساعت کاري از شب-2
22.(

فاکتورهـاي ایجادکننـده   سازي مداخالت، ارزیابی ریسـک بعد از پیاده
در مشـاغل  KIMهاي اسکلتی عضالنی مجـدداً توسـط روش   ناراحتی

الت ارگونـومیکی  موردنظر انجـام پـذیرفت و میـزان اثربخشـی مـداخ     
در پایــان . هــاي قبــل و بعــد از مــداخالت مقایســه شــدتعیــین و داده
مورد تجزیه و SPSS-16افزاربا استفاده از نرمشدهيآوراطالعات جمع

حاصـل از روش  منظور تعیین رابطه بـین نتـایج  به. تحلیل قرار گرفت
KIMداسـتفاده گردیـ  مـک نمار ، از آزمونتدر قبل و بعد از مداخال .

.انجام گرفتα=05/0ها در سطح معناداري تمامی آزمون

هایافته

خصوصــیات دمــوگرافیکی افــراد مــورد مطالعــه در وظــایف 1جــدول 
میانگین و انحـراف معیـار سـن    . دهدمختلف در کشتارگاه را نشان می

میانگین و انحراف معیـار  . باشدیم76/5و 83/31افراد به ترتیب برابر 
همچنـین نتـایج   . باشـد می64/8و 9/174ه ترتیب برابر قد افراد نیز ب

ــراد     ــاري اف ــابقه ک ــار وزن و س ــراف معی ــانگین و انح ــه می ــوط ب مرب
.در جدول ارائه گردیده استموردمطالعه

هاي اسـکلتی عضـالنی در قبـل از مداخلـه در وظـایف      شیوع ناراحتی
شد باهاي مجزاي بدن که حاصل از پرسشنامه کرنل میمختلف و اندام

نتـایج حاصـل از ایـن پرسشـنامه نشـان      . اسـت شدهارائه2در جدول 
هاي گـردن، شـانه،   دهد که باالترین سطح ریسک متعلق به قسمتمی

.باشدپشت، بازو و کمر می
توسـط روش  مطالعـه مـورد نتایج ارزیابی ریسک ارگونومیکی مشاغل 

KIM  طبـق  . ارائـه شـده اسـت   3در قبل و بعد از مداخله در جـدول
نتایج حاصل از ارزیابی بیشترین سطح ریسک در وظیفه سـبد انـداز و   

بـود کـه پـس از مداخلـه ایـن      4بلند کردن یخ با امتیاز سطح ریسک 
انـداز و بلنـد   میزان بهبود براي وظـایف سـبد  . کاهش یافت2امتیاز به 

.باشددرصد می74و 56کردن یخ به ترتیب 

مطالعهموردافرادی اطالعات دموگرافیک برخریمقادحداکثروار،حداقلیمعن،انحرافیانگیم-1جدول

بیشینهکمینهانحراف معیارمیانگینهاي دموگرافیکویژگی

3/293/52143سن

9/1732/7161191قد

9/7475/76390وزن

87/54/138سابقه کار
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ههاي اسکلتی عضالنی در قبل از مداخلشیوع ناراحتی: 2جدول 

عضو بدن

شغل

داز
د ان

سب

گیر
بد 

س

زن
گه 

چن

الخ
س

کم
ش ش

بر

کم
ه ش

خلی
ت

 یخ
تی

دس
ی 

جای
جاب

سته
ب

دي
بن

رغ
ل م

حم

 یخ
مل

ح

ک
گ پ

رین
شی

21144/2225/25/65/1025/106/08/325/15/3گردن

9060451775/63605/828/192/2975/136/18شانه راست

4560451775/63605/828/192/2975/136/18شانه چپ

1430115/25/155/2137/154/88/1737/36/9پشت

332/15145/1525/2525/355/45/387/63/8بازو راست

332/15145/1525/2525/355/45/387/63/8بازو چپ

10451925,525/355/3325/565/10937/153/12کمر

5/15/16/55/1025/55/587/51737/25/1تساعد راس

5/15/16/55/1025/55/587/51737/25/1ساعد چپ

75/13/12146/1725/1062/83/21/958/4مچ راست

75/13/12146/1725/1062/83/21/958/4مچ چپ

00375/038/062/187/03/13/075/03/0باسن

5/139/15/175/45/35/23/23/175/41راستران

5/139/15/175/45/35/23/23/175/41ران چپ

331/975/825/1025/862/93/18/325/48/3زانو راست

331/975/825/1025/862/93/18/325/48/3زانو چپ

002075/425/487/36/07/75/36/1ساق پا راست

002075/425/487/36/07/75/36/1ساق پا چپ

002038/45/375/49/06/55/22/2پا راست

002038/45/375/49/06/55/22/2پا چپ
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در قبل و بعد از مداخلهKIMنتایج ارزیابی ریسک ارگونومی توسط روش : 3جدول 

(%)اثربخشی مداخله  )ح اقدامات اصالحیسط(امتیاز پوسچر  نوع فعالیت شغل

بعد از مداخله قبل از مداخله

56 24)2( 54)4( بلند کردن سبد انداز

40 18)2( 30)3( بلند کردن سبد گیر

25 30)3( 40)3( بلند کردن بار چنگه زن

33 28)3( 42)3( کاردستی برش شکم

28 22,75)2( 31,5)3( کاردستی تخلیه شکم

57 12)2( 28)3( و کشیدنهل دادن جابجایی گاري

58 16)2( 38)3( و کشیدنهل دادن جابجایی راك

74 14)2( 54)4( بلند کردن بلند کردن یخ

Pvalue: 023/0 -271/2: آماره آزمون مک نمار: نوع آزمون

بحث
نتایج حاصل از پرسشنامه کرنل در قبـل از مداخلـه نشـان داد کـه     .

هاي اسکلتی عضالنی گـزارش شـده توسـط    ین میزان ناراحتیبیشتر
ایـن  . کارکنان در نواحی گردن، شانه، پشت، بازو و کمـر بـوده اسـت   

زن، بـرش  ها بیشتر در وظایف سبد انـداز، سـبد گیـر، چنگـه    ناراحتی
.شکم، تخلیه شکم، بلند کردن یخ و حمل مرغ دیده شد

. باشدمرغ بر روي ریل میهاي پر ازوظیفه سبد انداز، قرار دادن سبد
هـا  بلند کردن این سـبد . باشدکیلوگرم می30تا 25وزن این سبدها 

. گردیـد هـا مـی  تنهایی باعث وارد شدن فشار به کمر، پشت و شـانه به
استفاده از مداخله مدیریتی و اضافه کردن نیروي کار جدید بـه ایـن   

سبد انـداز و  وظیفه سبب تقسیم وزن بار و کاهش فشار وارده به فرد
یکی از مداخالت ارگونومیکی که . همچنین اصالح پوسچر وي گردید

انـد کـاهش وزن   جهانگیري و همکـاران در معـدن سـرب انجـام داده    
هـاي نـاراحتی توجهقابلکاهشنتایج این مطالعه . ها بوده استکیسه
. )19(دادنشـان رامداخالتشروعازپسماه9دریعضالن-یاسکلت

شـدند کـه بـه    ین سبدها بر روي سطح ثابتی انداخته مـی همچنین ا
دلیل تولید صداي زیاد افـراد مجبـور بودنـد سـبدها را آرام بـر روي      
سطح قرار دهند که سـبب وارد شـدن نیـروي زیـاد بـه مـچ و شـانه        

ها بـر روي آن قـرار   هاي سطحی که سبدتعبیه فنر در پایه. گردیدمی
این سطح گردید کـه انـداختن   شد، سبب قابل انعطاف شدن داده می

تغییـر وضـعیت آرام قـرار دادن    . کندسبد بر روي آن تولید صدا نمی
سبد بر روي سطح با وضعیت انداختن سبد، سبب کاهش زیاد نیروي 

.ها گردیدوارده به مچ و شانه
ســبدها پــس از شســت و شــو در دســتگاه گیــري،در قســمت ســبد

داري بـه  وسـط سـطح شـیب   باشد، تمتر می1سبدشور که ارتفاع آن 
فرد سبدگیر جهـت چیـدن سـبدها بـر     . شدندروي زمین هدایت می

قـرار  . بایست خم شود و سبدها را از روي زمـین بـردارد  روي هم می
دهد سـبب  سانتیمتر افزایش می70ر را تا دادن سطحی که ارتفاع کا

کاهش دامنه جابجایی فرد و بهبود وضـعیت پوسـچر تـا حـد زیـادي      
گردید به این صورت که سبدها از قسـمت سبدشـوي توسـط سـطح     
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شدند کـه در  سانتیمتري هدایت می70داري بر روي سطح کار شیب
دون نیـاز  و بـ شدهاصالحنهایت به فرد رسیده و فرد آنها را با پوسچر 

به این ترتیـب میـزان   . دهدبه خم شدن، برداشته و روي هم قرار می
نتـایج  . هـا و کمـر تـا حـد زیـادي برطـرف گردیـد       ناراحتی در شـانه 

اي که ویلن و همکاران بر روي ارتفاع سطح کار جراحان انجام مطالعه
توانـد در کـاهش  نشان داد ارتفاع ارگونومیکی سطح کـار مـی  اندداده

.)20(هاي کمر، شانه و مچ دست بسیار مؤثر باشدناراحتی
ها از درون سبدها و آویزان کـردن  خارج کردن مرغچنگه زنوظیفه 

ایـن کـار تکـراري در طـول شـیفت      . باشدآنها به ریل انتقال مرغ می
شد و موجب ایجاد ناراحتی در نـواحی گـردن، شـانه،    کاري انجام می

اي این وظیفه استفاده از کنتـرل  اقدام کنترلی بر. گرددبازو و مچ می
قطعه مـرغ بـه   2000ی روزانه حدود چنگه زندر سالن . مدیریتی بود

دادند که سهم نفر این عمل را انجام می4قبالً . شودچنگه آویزان می
با افزایش یک کـارگر بـه ایـن    . شدقطعه مرغ می500هر فرد حدود 

ه آویـزان کنـد بـه    بخش، تعداد مرغی که هر فرد در روز باید به چنگ
قطعه کاهش یافت که این عمل، انجام حرکات تکراري را 400حدود 

همچنین سرعت انجام کار نیز کاهش . درصد کاهش داد20به میزان 
. ها به چنگه زمان بیشتري داشـت یافت و فرد براي آویزان کردن مرغ

کاهش حرکات تکراري و سرعت انجام کار تأثیر بسیار زیادي بر روي 
اي که استال و همکاران بر نتایج مطالعه. چر و خستگی افراد داردپوس

انـد، نشـان داد، حرکـات تکـراري،     روي حرکـات تکـراري انجـام داده   
نیتـر مهـم هاي کوچک استراحت بین کـار،  سرعت انجام کار و زمان

.)21(باشد فاکتورهاي خطر اختالالت در مچ و دست می
النی براي وظایف برش و تخلیـه  هاي اسکلتی عضعامل ایجاد ناراحتی

افرادي که وظیفه تخلیه شکم . شکم، سطح قرارگیري افراد بوده است
دست به درون شکم مرغ، واردکردنرا بر عهده دارند، به دلیل نیاز به 

هـاي  گیرياندازه. باید در سطحی باالتر از افراد برش شکم قرار گیرند
ثــی بــراي دســت آنتروپــومتري نشــان داد جهــت ایجــاد پوســچر خن

20کارگران تخلیه شکم، نیاز اسـت سـطح زیرپـایی آنهـا بـه میـزان       
قبلـی بـراي قـرار    شدهیطراحهمچنین سطح . سانتیمتر افزایش یابد

هاي مختلف، یکسان در نظر گرفتـه شـده بـود کـه     گرفتن افراد با قد
هـاي افـراد بـا قـد     سبب پوسچر نامناسب و باالتر قـرار گـرفتن شـانه   

جهت حل این مشکل یک . گردیدر هنگام انجام وظیفه، میتر دکوتاه

سانتیمتر به زیرپایی قبلی اضـافه شـده اسـت کـه     10سطح با ارتفاع 
ایـن عمـل سـبب شـد     . افراد قد کوتاه بتوانند بر روي آن قرار گیرنـد 

.شانه افراد قدکوتاه و قد بلند در هنگام کار در یک ارتفاع قرار گیرد
هاي یخ را از درون ماشـین حمـل   فراد قالبدر قسمت جابجایی یخ، ا
جابجایی یخ توسط دست و انتقال آنها . دادندیخ به انبار یخ انتقال می

از داخل کـامیون بـه انبـار توسـط کـارگران بـه دلیـل وزن سـنگین         
. شدهاي یخ و چنگش نامناسب باعث پوسچر بسیار نامناسب میقالب

اي تیـز و دسـته  هـایی بـا نـوك   جهت اصالح وضعیت چنگش، چنگه
هـا را در دو  مناسب تهیه شد که فرد جهت بلند کردن یخ نوك چنگه

همچنـین  . کنـد طرف یخ فرو برده و با اندك نیرویی آنها را جابجا می
هـا  داري با فلز استیل تهیه شده است که با قرار دادن یـخ سطح شیب

بـا ایـن مـداخالت    .شـود بر روي آن، یخ به محل انبار یخ هدایت مـی 
هـاي وزن  تر شده و فاکتورتر و سریعهاي یخ بسیار راحتنتقال قالبا

.یخ و چنگش نامناسب تا حدود زیادي حذف شد
شد کـه  هایی استفاده میبندي شده از راكهاي بستهبراي حمل مرغ

هاي کوچک و قطور بودند به طوریکه چرخش در زوایـاي  داراي چرخ
چار نیـروي زیـادي جهـت    ی صورت گرفته و فرد به ناسختبهمختلف 

کرد که باعث وارد آمدن فشار بـیش از  ها صرف میحرکت دادن راك
همچنـین بـه دلیـل عـدم وجـود      . گردیـد ها مـی حد به دست و شانه

هـا،  هـا، افـراد جهـت هـل دادن راك    هاي مناسب بـر روي راك دسته
گرفتند کـه احتمـال برخـورد دسـت     هاي راك را در دست میستون

هـاي  ها با چـرخ تعویض چرخ راك. مجاور وجود داشتافراد به اشیاء
و همچنـین قـرار   درجه360تر و با قطر کمتر و دامنه چرخش بزرگ

ها نیـروي مـورد نیـاز بـراي حرکـت      دادن دسته مناسب بر روي راك
ها را کاهش داده و سبب بهبـود بسـیار زیـاد وضـعیت کـارگران      راك

حمل یخ نیـز انجـام   هاياین اصالحات بر روي گاري. حمل راك شد
هاي حمل یـخ کوتـاه و کـم عـرض بـود کـه جهـت        دسته گاري. شد

. شـد هـا وارد مـی  هدایت کردن گاري به طرفین فشار زیادي بـه مـچ  
ها با دسته بلند و عـریض پوسـچر افـراد را در    عوض کردن این دسته

هنگام هل دادن بسیار بهبود بخشیده و فشار وارده به مـچ دسـت در   
.گاري به طرفین را کاهش دادهنگام هدایت 

از دیگر اقدامات مدیریتی انجام شـده در ایـن مطالعـه تغییـر سـاعت      
4شـب تـا   10ساعت کـاري کشـتارگاه از   . کاري کارکنان بوده است
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بندي شده اول صبح وارد بازار مداوم بود و مرغ گرم بستهطوربهصبح 
جـب  مو) کـاري شـب (با توجه به اینکه سـاعات کـاري شـب    . شدمی

شد خستگی و خواب آلودگی افراد و افزایش ریسک وقوع حوادث می
ها به مدت چند ساعت در سـردخانه تـأثیر   و همچنین قرار دادن مرغ

زیادي در کیفیت آنها نداشت از مـدیریت خواسـته شـد کـه شـیفت      
. تغییـر دهـد  ) شـب 10از ظهـر تـا   بعـد  2(يکـار کاري را به عصـر  
2(اسـتراحت  -، از فراینـد کـار  ساعت کـار مـداوم  6همچنین بجاي 

استفاده کـردیم کـه سـبب تـأثیر     ) ساعت کار و نیم ساعت استراحت
.بسیار زیادي بر روي کاهش خستگی تجمعی گردید

عالوه بر مداخالت انجام شده، پیشنهاداتی نیز جهت اجرا در فـاز دوم  
-1: باشـد مداخالت در این صنعتارائه شده است که به شرح زیـر مـی  

طح کار یک متري براي انبار یخ جهت بهبود پوسچر کارگران ایجاد س
آیند در انبار یخ، انبار سازي میهایی که از قسمت یخیخ. یخ خرد کن

قـرار  خـردکن کارگر باید یـخ را در دسـتگاه یـخ    2شود و از آنجا می
باید بر روي گاري حمل یخ خردکنمحل خروجی دستگاه یخ . دهند

در ارتفـاع یـک متـري    خردکنل دستگاه یخ به همین دلی. قرار گیرد
باشـد در  ارتفاع خود دستگاه نیـز یـک متـر مـی    . قرار داده شده است

متر بلند کنند که به دلیل وزن 2نتیجه کارگران باید یخ را به ارتفاع 
سنگین یخ و نامناسب بودن چنگش، پوسچر نامناسبی براي کارگران 

ارتفـاع یـک متـر در    پیشنهاد شده اسـت سـطحی بـه   . کندایجاد می
ها از ماشین حمل یخ بر روي آن انتقال فضاي بیرون ایجاد شود و یخ

در پایین سطح کار قرار گیرد که یک کـارگر  خردکنداده شود و یخ 
قـرار دادن دسـتگاه یـخ    . ی بتواند یخ را در دستگاه قـرار دهـد  راحتبه

خردکن که صداي بسـیار زیـادي نیـز دارد در فضـاي بیـرون باعـث       
قسـمت خروجـی دسـتگاه یـخ     . شـود اهش صداي محل کار نیز میک

را به خردشدههاي نیز بر روي نوار نقاله قرار داده شود که یخخردکن
ایسـتاده  -استفاده از صـندلی نشسـته  -2. ها هدایت کنددرون گاري

)sit-stand chair( ایسـتاده  صورتبهبراي کارکنان بخش کشتار که
با توجه به استاتیک بودن کـار در  . کنندمیدر یک ایستگاه کاري کار

هاي این قسمت نیاز است که از نوعی صندلی قابل تنظیم در وضعیت
مختلف استفاده گردد تا کارکنان قادر به تغییر وضعیت پوسچر خـود  

ایـن صـندلی در سـه وضـعیت نشسـته،      . در طول زمـان کـار گردنـد   
.باشدنشسته قابل تنظیم می-ایستاده و ایستاده

اطالعـات يآورجمـع مطالعـه نیـ ادرهاتیمحدودنیترمهمازیکی
ممکـن روشنیا). کرنلپرسشنامه(بودیدهگزارشخودصورتبه

تیمحـدود نیهمچنـ . گـردد مطالعـه يرویمنفـ اثـرات باعثاست
،مطالعـه یطوالنزمانمدتمداخالت،انتخابویطراحدرياقتصاد

ی عضالنی پس از چند ماه بعـد از  عدم بررسی شیوع اختالالت اسکلت
يهـا ینـاراحت بـه یقبلـ ابـتال سابقهگرفتننظردرعدمومداخالت 

عامـل کیـ عنـوان بـه های و تأثیر رطوبت بر ناراحتیعضالن-یاسکلت
ــدوش ــدهمخ ــراددرکنن ــورداف ــم ــرایبررس ــوانیم ــریدازت گ

.نمودذکرمطالعهيهاتیمحدود

گیرينتیجه
وري نامطلوبی که مشکالت ارگونومیکی بر روي بهرهبا توجه به اثرات

ــدیریتی    ــی و م ــداخالت مهندس ــام م ــان دارد، انج ــالمت کارکن و س
انجـام  . تواند گـام مـؤثر در کـاهش ایـن مشـکالت داشـته باشـد       می

مداخالت مهندسی و مدیریتی در این مطالعه توانست سطح اقـدامات  
بب بهبـود وضـعیت   ی کاهش داده و ستوجهقابلاصالحی را به مقدار 

همچنـین ایـن   . هاي مختلف شرکت گـردد کاري کارکنان در قسمت
مداخالت مطمئناً سبب کاهش حوادث و افـزایش کیفیـت زنـدگی و    

وري و کیفیــت رضــایتمندي شــاغلین و بــه طبــع آن افــزایش بهــره 
پایشمســتمر نحــوه صــحیح اجــراي ایــن  . محصــول خواهــد گردیــد
ســایه تعهــد مــدیریت و زمــان طــوالنی درمــداخالت در طــی مــدت

تواندسبب دستیابی به نتایج مطلوبی در جهـت  مشارکت کارکنان می
.عضالنی در صنایع گردد-هاي اسکلتیکاهش ناراحتی

قدردانیتشکرو
به علـت  موردمطالعهنویسندگان از مدیریت محترم صنعت کشتارگاه 

دریغ و همچنین شاغلین زحمـتکش ایـن صـنعت بـه     هاي بیحمایت
ارکت و همکاري مناسب در طی انجـام ایـن مطالعـه تشـکر     علت مش

.نمایندصمیمانه خود را ابراز می
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Abstract

Ergonomicsinterventioninpoultryslaughterindustry andevaluate the effectiveness with
key indicatorsmethod(KIM)
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Abstract

Introduction: Musculoskeletal disorders are amongst the most common occupational injuries. Prevention of work-
related musculoskeletal disorders is of great importance among workers and has been considered as one of the national
priorities in many countries.
Materials and Methods: This cross-sectional study was performed as an intervention in a chicken slaughterhouse. To
determine the prevalence of musculoskeletal disorders, Cornell questionnaire was used. By identifying tasks that
musculoskeletal disorders are common among them, posture evaluation was conducted proportional to risk level tasks.
After, engineering and management measures were performed. Given that most tasks were manual handling and
carrying, the KIM methods were used to evaluate posture before and after the intervention.
Results: Cornell questionnaire showed that the highest risk level belonged to neck, shoulders, back, arms and waist.
Furthermore, according to KIM method, throwing box and picking up ice with four scores in risk level, decreased to 2
after the intervention were estimated as highest level of risk. Improvement obtained for all interventions had an average
of 46.37%. McNemar’s revealed significant difference between the results obtained before and after the intervention.
Conclusion: ergonomic problems have undesirable effects on employee health and productivity.  In this study,
engineering and management interventions could significantly reduce the amount of corrective measures to improve
work conditions in different parts of the company.

Keywords: Ergonomics Intervention; Key Indicators Method; Poultry Slaughterhouse
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