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تاریخ دریافت4333/44 /22 :

تاریخ پذیرش4331/2/41 :

چکیده
مقدمه :با وجود معرفی و توسعه مکانیزاسیون كشاورزي در بخش دامپروري كشو ر ،هنوز هم انجام بسیاري از امور دامپروري به فعالیت فیزیکی قابل توجهی نیااز
دارد .انجام فعالیتهاي مربوط به دامپروري بهخصوص عملیات شیردوشی مستلزم وضعیت و حركات بدنی نامناسب است كه این موارد باعث افزایش خطار باروز
اختالالت عضالنی-اسکلتی در كارگران شیردوش میشود.
مواد و روشها :در مطالعه ي حاضر فشار كاري وضعیت بدن كارگر در حین عملیات شیردوشی در ایستگاه دامپروري دانشگاه كشاورزي و منابع طبیعای راماین
خوزستان و دامداري هاي گاو شیري واقع در شهرستان رامهرمز مورد ارزیابی قارار گرفات .ارزیاابیهاا روي ساه روش شیردوشای سانتی (دساتی) ،استانشایون
(شیردوش سیار تکواحدي) و جایگاه آزاد نوع تاندم (داراي شش جایگاه) صورت پذیرفت .ارزیابی فشار كاري وضعیت بادن در حاین كاار باا اساتااده از روشای
تلایقی روي  31كارگر شیردوش مرد انجام گرفت.
یافتهها :این ارزیابیها نشان داد كه در شیردوشیهاي دستی و استانشیون به دلیل كار در ارتااع پایین اغلب نواحی بدن بیش از  07درصد از زماان شیردوشای
در پوسچر خمیده قرار داشتند .در نقطه مقابل در شیردوشی تاندم به دلیل كار در ارتااع باال بیش از  37درصد از زمان شیردوشی بدن در پوسچر قائم و ایساتاده
قرار داشت .همچنین در مورد وضعیت انگشتان دست كارگر ،حالت «حلقه شدن پنج انگشت» در هر سه روش شیردوشی غالب بود.
نتیجهگیری :خم شدن طوالنیمدت كمر در روش شیردوشی سنتی و استانشیون و سر پا ایستادن طاوالنیمادت در روش تانادم مایتوانناد باعاث باروز درد و
اختالالت عضالنی-اسکلتی در ناحیه كمر در بین كارگران شیردوشی سنتی و مکانیزه شود .در مورد پوسچرهاي مربوط باه انگشاتان دسات ،باا افازایش میازان
مکانیزه شدن در فرآیند شیردوشی ،پوسچرهاي طوالنیمدت ،متناوب و مکرر براي انگشتان دست كارگران شیردوش كاهش مییابد.
کلمات کلیدی :مکانیزاسیون كشاورزي ،ارزیابی فشار كاري ،روش تلایقی ،پوسچر ،اختالالت عضالنی-اسکلتی
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كارشناس ارشد مهندسی مکانیزاسیون كشاورزي ،دانشگاه كشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان ،مالثانی ،خوزستان ،ایران .
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* (نویسنده مسئول) استادیار گروه مهندسی ماشینهاي كشاورزي و مکانیزاسیون ،دانشگاه كشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان ،مالثانی ،خوزستان ،ایران.
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مقدمه

جهت راحتی كار نیروي انسانی و افزایش عملکرد شیردوشی فعالیات-

با وجود توسعه تکنولوژي هنوز هم انجام برخی فعالیتهاا در بسایاري

هاي این بخش هاا هناوز هام در مقایساه باا دیگار مشااغل از لحااظ

از مشاغل همراه با فشار فیزیکی باال میباشاد ( .)4فشاارهاي فیزیکای

فشارهاي كاري ریسک بیشتري به همراه دارد .وظایف پرخطري مانند

همچون لرزش ،اعمال نیروي بیش از حد ،پوسچرهاي كاري نامناساب

بلند كردن بار سنگین و حمل آن ،حركات تکراري ،وضعیتهاي بدنی

و حركات تکراري و طوالنیمدت از جمله عوامال ریساکآفارین مای-

نامناسب كه بهكرات در واحد شیردوشی اتااق میافتد از جملاه ایان

باشند كه خطر بروز اختالالت عضالنی-اسکلتی را افازایش مایدهناد

ریسکها میباشد كه میتوانند باعث افزایش ریساک باروز اخاتالالت

(.)2

عضالنی-اسکلتی در كارگران شیردوش شوند (.)42-1

در بخش كشاورزي و بهطور خااص در بخاش دامپاروري گااو شایري

عالوه بر این آمار رسمی در خصوص داماداريهااي سانتی در ساطح

به كارگیري مکانیزاسیون كشااورزي و پیشارفتهااي ماشاینی كاه از

كشور وجود ندارد امّا ارزیابیهاي ارگوناومیکی انجاام شاده در ساایر

جمله اهداف آن در كنار افزایش تولید و سرعت كار و كاهش هزینهها،

كشورها نشان میدهد وضعیتهاي بدنی شیردوشی سنتی باعث ایجاد

افزایش جذابیت براي انجام كار باا اساتااده از كااهش ساختی كاار و

خستگی و فرسودگی زیادي در بدن میشود ( )40كه این موارد خطار

حاظ سالمت نیروي انسانی میباشد ،بسیاري از سختیها و مشاکالت

بروز اختالالت عضالنی-اسکلتی را افزایش میدهد.

فعالیتهاي كشاورزي را برطرف كرده یا كاهش داده است ( .)3اماا باا

مطالعات ارگونومیکی در بخش شیردوشی نشان میدهد باه كاارگیري

وجود افازایش كااربرد مکانیزاسایون در كشااورزي ،هناوز هام انجاام

تجهیزات مکانیزه شیردوشی همیشه به معنی كاهش فشارهاي ناشای

بسیاري از امور كشاورزي به فعالیت فیزیکی قابل تاوجهی نیااز دارناد

از پوسچرهاي نامناسب نیست ( )41و حتی ممکن اسات باعاث باروز

( .)1بنابراین ارگونومی ،جزئای ناگسساتنی از مطالعاات مکانیزاسایون

شرایط كاري پرمخاطره همچون وارد آمدن فشاار زیااد روي عضاالت

است كه هدف آن به دسات آوردن بهتارین ارتبااط میاان كاارگران و

ساعد و بازو ،فشار در ناحیه گردن و شانه و فشاار روي باالتناه باشاند

محیط كاري مرتبط میباشد (.)5

كه میتوانناد افازایش ریساک باروز اخاتالالت عضاالنی-اساکلتی در

عملیات مربوط به دامپروري گاوهاي شیري در بین عملیات مربوط به

كارگران شیردوش را در پی داشته باشند ( .)45-42همچناین برخای

دامپروري از جهت مکانیزه شدن جزء پیشگامان بوده است كاه شااید

محققان نشان دادند با وجود به كارگیري ساالن شیردوشای مکاانیزه،

علت آن عملیات مداوم روزانه و طاقتفرساي شیردوشای گاوهاا باوده

احتمال بروز گرفتگی و درد عضالت به دلیل فعالیت زیاد آنها كارگران

است ( .)2در بخش دامپاروري نیاروي كاارگري یکای از اثرگاذارترین

رشمگیر بود (.)43

عوامل در بهبود بهرهوري شیردوشی دامپروريها مایباشاد رارا كاه

بررسی ارگونومیکی مشاغل كشاورزي به ویژه بخش شیردوشای حاائز

باایش از  %57از ماادت زمااان كااار روزانااه در دامپااروري را بااه خااود

اهمیت خواهد بود .در این راستا به دلیل عدم انجام تحقیقات در حوزه

اختصاص میدهد ( .)0بنابراین با توجه به مطالب گاته شده از حیث

شیردوشی ،توجه به شیردوشی سنتی كه بهخصوص در كشاور بسایار

اهمیت نیروي انسانی در بخش شیردوشی توجه به این بخش از لحاظ

رایج است كمرنگ جلوه میكند و از سوي دیگر وجود مخاطرات ناشی

ارگونومیکی اهمیت پیدا میكند.

از وضعیتهاي نامناسب بدنی در ارتباط با كار در واحدهاي دام شیري

در ایران تحقیقات رندانی پیرامون مسائل مربوط به مکانیزاسیون

به ویژه در عملیات شیردوشی -به روشهاي سانتی و مکاانیزه -لازوم

دامپروري بهطور عام و مکانیزاسیون شیردوشی و ارگونومی آن بهطور

مطالعهاي در مورد ارزیابی و مقایسه ارگوناومیکی روشهااي سانتی و

خاص صورت نگرفته است اما آنچه از تحقیقات در سطح دنیا برداشت

مکانیزه شیردوشی با تأكید بر خطر بروز اختالالت عضاالنی -اساکلتی

میشود نشانگر آن است كه با وجود بهرهگیري از وسایل مکانیزه

بسیار ضروري به نظر میرسید.
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ارزیابی ارگونومیکی روش هاي شیردوشی سنتی و ...

مواد و روشها

هساتند .ماادت زمااان ایاان عملیااات بااه ترتیااب کكاار شااده ،در روش

این تحقیق در سال  4333در ایستگاه دامپروري دانشگاه كشااورزي و

شیردوشااای استانشااایون  45/25 ،45/5و  0ثانیاااه و در روشهااااي

منابع طبیعی رامین خوزستان و شهرستان رامهرمز انجام شد .ارزیاابی

شیردوشاای تاناادم  3/5 ،3/05و  1/05ثانیااه اساات .در روشهاااي

و مقایسات روي سه روش شیردوشی سنتی (دستی) ،استانشایون باا

شیردوشی سنتی (دستی) و استانشیون براي شستن پستانهااي گااو

استااده از شیردوش سیار تک واحدي و جایگاه آزاد نوع سالنی تانادم

كارگر ابتدا با دست رپ كاسهاي آب از سطلی پر از آب میگیرد و آن

با شش جایگاه دوشش انجام گرفت .ارزیابیهاي ارگونومیکی بهصاورت

را نگه میدارد .سپس با دست راست از كاسه مقداري آب برمایدارد و

ارزیابی فشار كاري وضعیت بدن در حین كار صورت گرفات .كاارگران

همزمان با پاشیدن آب به پستانهاي گاو ،آنها را همراه با كمای فشاار

انتخاب شده جهت ارزیابیهاي ارگونومیکی از دامپروريهااي مختلاف

بهطرف پایین میكشد .براي عمل دوشش در شیردوشی سنتی كاارگر

بودند .تعداد كارگران مورد ارزیاابی در روشهااي شیردوشای سانتی،

انگشتان دست خود را دور پستان گاو حلقه میكند و همراه باا كمای

استانشیون و سالنی تاندم باه ترتیاب  42 ،47و  42ناار كاارگر مارد

فشار بهطرف پایین میكشد .این عمل تا پایاان دوشاش باراي هار دو

بودند .كارگران در این سه روش به ترتیاب کكار شاده داراي متوساط

دست كارگر به صورت متناوب و مکرر انجام میگیارد .عملیاات وصال

سن  32/3 ،35و  30سال ،متوسط ضربان قلاب در حالات اساتراحت

نمودن شیردوش و جادا نماودن شایردوش در روشهااي شیردوشای

( 23 ،24/3 )HRrestو  21ضربه بر دقیقه ،متوسط ضربان قلب بیشینه

استانشیون و تاندم مشابه یکدیگر است .براي وصل نمودن شایردوش،

( 413/0 ،414/1 )HRmaxو  417/5ضااربه باار دقیقااه ،متوسااط قااد

كارگر شیردوش را از روي قالب مخصوص نگهداشاتن آن برمایدارد و

 407/0 ،402/3و  401/3سانتیمتر ،متوساط وزن  23 ،20/3و 01/0

تا كنار پستانهاي گاو حمل میكند .سپس آن را به پستانهااي گااو

كیلااوگرم و متوسااط نمایااه تااوده باادنی ( 23/0 ،22/0 )BMIو 21/2

متصل میكند .براي جدا نمودن شایردوش بارعکس عمال مایشاود

كیلوگرم بر متر مربع بودند .بر اساس طبقهبنادي افاراد باا اساتااده از

یعنی شیردوش از پستانهاي گاو جدا میشود ،سپس تاا كناار قاالب

نمایهي تودهي بدنی ( )24حدود  %17از كارگران داراي وزن معماولی

حمل میشود و روي قالب قرار میگیرد.

هستند .سه نار از كارگران شیردوشی استانشیون و سه نار از كارگران

ارزیابی فشار کاری وضعیت بدن

شیردوشاای سااالنهاااي تاناادم داراي اضااافه وزن بودنااد .مشخصااات

ارزیابی فشار كاري وضعیت بدن در حین كار با استااده از روشی

فیزیولوژیکی كارگران در دماي هواي  32تا  14درجه سانتیگراد ثبت

تلایقی كه توسط هوانگ و همکاران ارائه شده است ،صورت گرفت

شده است .كارگران شركتكننده در این مطالعاه از لحااظ جسامی و

( .)24در این روش براي طبقهبندي وضعیتهاي بدنی از روش رُال

روحی در سالمت كامل و بادون مشاکالت عضاالنی-اساکلتی بودناد.

() ،)RULA (Rapid Upper Limb Assessmentرِبا ( REBA

تمامی این كارگران راستدست و داراي حداقل دو سال سابقه كاار در

) )(Rapid Entire Body Assessmentو اواس ( OWAS

حرفه خود بودناد و باراي شاركت در مطالعاه حاضار رضاایت كامال

) )(Ovako Working posture Analyzing Systemاستااده شد.

داشتند.

در این طبقهبندي اجزاي بدن بدین صورت بود :سر ،بازو ،ساعد،

براي ارزیابیهاي ارگونومیکی تنها فعالیاتهاایی كاه كاارگر در آنهاا

دست ،تنه ،ران ،ساق پا و قدم ( .)footوضعیتهاي بدنی قرارگیري

جهت انجام فرآیند شیردوشی نقش فیزیکی دارد ثبت شدهاند .بر ایان

دست و پاي راست و رپ میتوانند نسبت به هم متااوت باشند.

اساس شیردوشی سنتی شاامل عملیاات شساتن پساتانهااي گااو و

وضعیت اعضاي بدن بهصورت «عادي»« ،خَمِش»« ،پیچش» یا

دوشش به ترتیب با مدت زماانهااي  42/25و  322ثانیاه مایباشاد.

«نامشخص» طبقهبندي شد (جدول  .)4حالت عادي نسبت به خط

روشهاي شیردوشی استانشیون و تاندم بهطور مشابه شاامل عملیاات

عمود زاویه صار را نشان میدهد .حالت خمش ،كشش و خم شدن از

شستن پستانهاي گاو ،وصل نمودن خررنگی و جدا نمودن خررنگی

پهلو ،به جلو یا به عقب در یک عضو بدن را نشان میدهد و حالت
پیچش گردش در امتداد محور طولی عضو بدن را بیان میكرد .حالت
مجله ارگونومی ،دوره  ،3شماره ،3پاییز4331
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«نامشخص» براي اعضایی از بدن كه به هر دلیل دیده نمیشد در نظر

شد .در مورد انگشتان وضعیت همزمان و مجزاي غالب بهطاور مشاابه

گرفته شد ( .)47طبقهبندي وضعیتهاي مربوط به انگشتان دست هم

وجود دارد فقط در وضعیت همزمان به جاي كل بدن ،انگشتان دسات

بدون در نظر گرفتن فشار نیروها در نظر گرفته شد .وضعیتهاي

راست و رپ بهصورت همزمان (وضعیت غالب همزمان انگشتان) و در

انگشتان دست در حالتهاي «استراحت»« ،لمس كردن»« ،فشردن»،

وضعیت مجزا ،انگشتان هار دسات باهصاورت مجازا (وضاعیت غالاب

«پیچیدن (یا حلقه كردن)» و «نامشخص» بر پایهي استااده از

مجزاي انگشتان) بررسی شد (.)47

انگشتان و كف دست مطرح شد.

فرآیند ارزیابی

ارزیابی وضعیتهاي بدنی به دو صورت انجام شد وضعیت غالب هام-

تمامی فعالیتهاي شیردوشی مورد نظر در هر سه روش شیردوشی باا

زمان و وضعیت غالب مجزا .در بین وضعیتهایی كه تمام اعضاي بادن

استااده از دوربین فیلمبرداري با كیایت  5مگاپیکسال ثبات و ضابط

همزمان در حین كار به خود میگیرند (مثالً دست در حالت خماش و

شد .در هر روش شیردوشی براي هر عملیات حداقل  45مشااهده باه

همزمان پا در حالت عادي و به همین ترتیب ساایر اعضااي بادن) ،آن

ازاي هر كارگر به عمل آمد .جهت افزایش دقت در آناالیز پوساچرهاي

وضعیتی كه بیشترین زمان را در طول عملیات به خود اختصااص داد

كاري ،هر ثانیه از تصاویر ضبط شاده باه رهاار قسامت تقسایم شاد.

به عنوان «وضعیت غالب همزمان» و براي هر قسمت از اعضااي بادن

مشاهده ،آنالیز و ارزیابی دادههاي تصویري توسط فردي خبره در ایان

بهطور مجزا آن وضعیتی كه بیشترین زمان را در طول عملیات به خود

زمینه انجام گرفت.

اختصاص داد به عنوان «وضعیت غالب مجزا» براي آن عملیات مطارح
جدول  :1وضعیت اعضای بدن بر اساس روش تلفیقی
وضعیت اعضای بدن

اعضای بدن

پیچش

نامشخص

سر

عادی

خمش

بازوی راست

عادی

خمش

نامشخص

بازوی چپ

عادی

خمش

نامشخص

ساعد راست

عادی

خمش

نامشخص

ساعد چپ

عادی

خمش

نامشخص

دست راست

عادی

خمش

پیچش

نامشخص

دست چپ

عادی

خمش

پیچش

نامشخص

باال تنه

عادی

خمش

پیچش

نامشخص

ران راست

عادی

خمش

نامشخص

ران چپ

عادی

خمش

نامشخص

ساق پای راست

عادی

خمش

نامشخص

ساق پای چپ

عادی

خمش

نامشخص

قدم راست

عادی

خمش

پیچش

نامشخص

قدم چپ

عادی

خمش

پیچش

نامشخص

یافتهها

(دستی) به مدت  342/05ثانیاه یعنای  31/02درصاد از كال زماان

ارزیابی وضعیتهای بدنی غالب همزمان

شیردوشای بهجز دست راسات و رپ تمام اعضااي بدن در پوساچر

نتایج حاصل از وضعیتهاي بدنی غالب همزماان شیردوشای سانتی و

خمش قرار داشتند .اغلب اعضاي بدن در روش شیردوشی استانشیون

مکانیزه با روش تلایقی حاكی از آن است كه در شیردوشی سنتی

در پوسچر خمش قرار داشتند .این زمان نسبت به شیردوشی دستی
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كمتر بوده و به میزان  42/25ثانیه یا  32/5درصد از كل زمان بود .در

غالب همزمان خود را در حالتی داشت كه پایینتنه كامالً حالت عادي

این روش شیردوشی تنها دست راست و رپ در حالات پایچش قارار

داشت .در میان اعضاي باالتنه نیز سار ،بازوهاا و سااعد راپ پوساچر

گرفته بودند و قسمت سر نیز در پوساچر تاو م خماش-پایچش قارار

خمش داشتند و ساعدها ،دستها و قسمت تنه كارگر پوسچر عادي را

داشت .اما در مورد روش تاندم به دلیل كاركردن در ارتااع باال ،كاارگر

به خود گرفته بودند (جدول .)2

به مدت  2/5ثانیه یا  20/4درصد از كل زمان بیشترین وضعیت بادنی
جدول  :2وضعیتهای بدنی غالب همزمان در شیردوشیهای سنتی و مکانیزه (زمان بر حسب ثانیه (درصدی از مدت زمان هر عملیات))
اعضای بدن

سنتی (دستی)

مکانیزه
استانشیون

تاندم

سر

خمش

خمش -پیچش

خمش

بازوی راست

خمش

خمش

خمش

بازوی چپ

خمش

خمش

خمش

ساعد راست

خمش

خمش

عادی

ساعد چپ

خمش

خمش

خمش

دست راست

عادی

پیچش

عادی

دست چپ

عادی

پیچش

عادی

تنه

خمش

خمش

عادی

ران راست

خمش

خمش

عادی

ران چپ

خمش

خمش

عادی

ساق پای راست

خمش

خمش

عادی

ساق پای چپ

خمش

خمش

عادی

قدم راست

خمش

خمش

عادی

قدم چپ

خمش

خمش

عادی

)49/53( 613/57

)65/7( 15/57

مدت زمان (درصد)

)55/1( 3/7

ارزیابی وضعیتهای بدنی غالب مجزا

به میزان  32/3درصد ( 323/05ثانیه) و  31/1درصد ( 342/05ثانیه)

جدول  3وضعیتهاي بدنی غالب مجازا در شیردوشایهااي سانتی و

و در ساعد رپ  32/3درصد ( 323/05ثانیه) بود.

مکانیزه را نشان میدهد .مطابق این جدول در روش شیردوشی سنتی

در شیردوشی استانشیون تماامی اعضااي بادن باهجاز دساتهاا در

(دستی) بهجز دستها تمام اعضاي بدن در تمام طول مادت عملیاات

پوسچر خمش بودند .دامنهي میزان مدت زماان اشالال شاده توساط

در پوسچر خمش قرار داشتند .دستها در تمام مادت زماان عملیاات

پوسچر غالب مجزا از  32/05ثانیه ( 12/2درصد) براي ساعد رپ كاه

( 331/25ثانیه) در وضعیت بدنی عادي قرار داشتند .میزان خمش نیز

در پوسچر خمش قرار داشت تا پوسچر خمش باراي قسامت سار باه

براي غالب قسمتهاي بدن  477درصد از مدت زماان عملیاات را باه

مدت  42/25ثانیه ( 32/5درصاد) باود .وضاعیت بادنی خماش باراي

خود اختصاص داد و تنها در قسمت بازوهاي راست و رپ باه ترتیاب

بازوهاي راست و رپ ،ساعد راست ،تنه به ترتیاب  12 ،04/5 ،01/2و
 01/2درصد ( 34 ،20 ،21و  21ثانیه) بود .قسمتهاي ران ،ساق پا و
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قدمهاي كارگر نیز همگی به میزان  04/5درصد ( 20ثانیه) در پوسچر

اعضاي خمیده شدهي بدن كارگر بهطور متوسط بیش از  07درصاد از

خمش قارار داشاتند .در نگااه كلای در روش شیردوشای استانشایون

كل زمان این وضعیت را به خود داشتند.

جدول  :3وضعیتهای بدنی غالب مجزا در شیردوشیهای سنتی و مکانیزه (زمان بر حسب ثانیه (درصدی از مدت زمان هر عملیات))
مکانیزه

اعضای بدن

سنتی (دستی)

سر

خمش

خمش

مدت زمان (درصد)

)111( 669/57

)65/7( 15/57

بازوی راست

خمش

خمش

مدت زمان (درصد)

)43/4( 656/57

)59/5( 57

بازوی چپ

خمش

خمش

مدت زمان (درصد)

)49/7( 613/57

)51/7( 55

ساعد راست

خمش

خمش

مدت زمان (درصد)

)111( 669/57

)75( 61

ساعد چپ

خمش

خمش

مدت زمان (درصد)

)43/4( 656/57

)73/3( 65/7

دست راست

عادی

پیچش

مدت زمان (درصد)

)111( 669/57

)99/9( 13/57

دست چپ

عادی

پیچش

مدت زمان (درصد)

)111( 669/57

)51/7( 55

تنه

خمش

خمش

مدت زمان (درصد)

)111( 669/57

)59/5( 57

ران راست

خمش

خمش

مدت زمان (درصد)

)111( 669/57

)51/7( 55

ران چپ

خمش

خمش

مدت زمان (درصد)

)111( 669/57

)51/7( 55

ساق پای راست

خمش

خمش

مدت زمان (درصد)

)111( 669/57

)51/7( 55

ساق پای چپ

خمش

خمش

مدت زمان (درصد)

)111( 669/57

)51/7( 55

قدم راست

خمش

خمش

مدت زمان (درصد)

)111( 669/57

)51/7( 55

قدم چپ

خمش

خمش

مدت زمان (درصد)

)111( 669/57

)51/7( 55

استانشیون

تاندم
خمش
)75/7( 51
خمش
)54/5( 14
خمش
)54/5( 14
خمش
)39/3( 17/7
خمش
)43/5( 55
عادی
)43/5( 55
پیچش
)93/4( 11/57
عادی
)59( 15/57
عادی
)54/5(14
عادی
)71( 14/7
عادی
)75/7( 51
عادی
)77/9( 51/7
عادی
)47/7( 56
عادی
)43/4( 56/57

در مورد روش شیردوشی تاندم بیشترین میزان از لحاظ وضاعیتهااي

( 23/25ثانیه) از مدت زمان شیردوشی باود .كمتارین میازان از ایان

بدنی غالب مجزا متعلق به قدم رپ با پوسچر عاادي در  32/3درصاد

كمیت نیز به دست رپ با  12/3درصد ( 44/25ثانیه) از مدت زمان
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عملیات در پوسچر رساید .مانناد وضاعیتهااي غالاب هامزماان ،در
وضعیتهاي بدنی غالب مجزا نیز پاایین تناه و تناه باهطاور متوساط
حدود  12درصد از زمان عملیات در حالت خماش قارار داشاتند كاه
كمترین میزان این پوساچر باه قسامت تناهي كاارگر باا  01درصاد
( 40/05ثانیه) تعلق داشت .در مورد باالتنهي كارگر ،قسمتهاي سار،
بازوها و ساعد راست و رپ همگی به ترتیب به میازان 45/5 ،43 ،24
و  22درصد از زماان عملیاات ( 21/2 ،02/3 ،10/5و  32/0ثانیاه) در

وضعیت غالب همزمان انگشتان به میازان  22/3درصاد ( 23/5ثانیاه)
بود كه حاكی از پوسچر حلقه شدن پنج انگشت در هر دو دست بود.
این در حالی بود كه در روش تاندم با وضعیت غالب همزمان انگشاتان
 33/3درصد ( 1ثانیه) حلقه شدن پانج انگشات را تنهاا باراي دسات
راست به همراه داشت و انگشتان دست رپ اغلاب در پوساچر حلقاه
شدن رهار انگشت ،انگشتان دست راست را همراهی میكردند.
در مورد وضاعیت غالاب مجازاي انگشاتان ،دسات راسات و راپ در

وضعیت بدنی خمش قرار داشتند .این در حالی بود كه دست راسات و

شیردوشی سنتی به ترتیب با  33/5درصد ( 331ثانیه) و  31/1درصد

رپ به ترتیب به میزان  32/0و  12/3درصد ( 22و  44/25ثانیاه) در

( 321/05ثانیااه) از كاال ماادت زمااان عملیااات شیردوشاای (331/25

پوسچرهاي عادي و پیچش بودند.

ثانیه) ،در حالت «حلقه شدن پنج انگشت» قرار داشتند .همین پوسچر

وضعیت غالب همزمان و مجزای انگشتان

براي انگشتان دست راست و رپ در شیردوشی استانشیون به ترتیاب

با توجه به جاداول  1و  5در خصاوص وضاعیت هامزماان و مجازاي
انگشتان ،حالت «حلقه شدن پنج انگشت» در هر سه روش شیردوشی
غالب بود .این حالت در روش شیردوشی سنتی (دساتی) در وضاعیت
غالب همزمان براي انگشتان هر دو دست  31/1درصد از زماان یعنای
 342/05ثانیه را به خود اختصاص داد .باراي شیردوشای استانشایون

 03/5درصد ( 37ثانیه) و  12/1درصاد ( 32/05ثانیاه) از كال زماان
عملیات شیردوشی ( 30/05ثانیه) را بهطور غالب باه خاود اختصااص
داد .همچنین وضعیت غالب مجزاي انگشتان براي دست راست و رپ
در شیردوشی تاندم به ترتیب  30/5درصاد ( 3ثانیاه) و  12/3درصاد
( 44/25ثانیااه) از كاال زمااان عملیااات شیردوشاای ( 21ثانیااه) بااود.

جدول  :4وضعیت غالب همزمان انگشتان در شیردوشیهای سنتی و مکانیزه (زمان بر حسب ثانیه (درصدی از مدت زمان هر عملیات))
مکانیزه

انگشتان

سنتی (دستی)

دست راست

5W

5W

دست چپ

5W

5W

4W

مدت زمان (درصد)

)49/7( 613/57

)35/6( 56/7

)66/6( 7

استانشیون

تاندم
5W

 :5Wحلقه شدن پنج انگشت با یا بدون کف دست دور چیزی؛  :4Wحلقه شدن چهار انگشت با یا بدون کف دست دور چیزی.
جدول  :5وضعیت غالب مجزای انگشتان در شیردوشیهای سنتی و مکانیزه زمان بر حسب ثانیه (درصدی از مدت زمان هر عملیات)
مکانیزه

انگشتان

سنتی (دستی)

دست راست

5W

5W

مدت زمان (درصد)

)44/7( 669

)54/7( 61

)65/7( 4

دست چپ

5W

5W

5W

مدت زمان (درصد)

)47/9( 657/57

)73/7( 65/57

)93/4( 11/57

استانشیون

تاندم
5W

 :5Wحلقه شدن پنج انگشت با یا بدون کف دست دور چیزی.
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بحث

در ادامه ،این روند كاهشی بهجاایی مایرساد كاه اغلاب پوساچرهاي
خمشی در روش شیردوشی استانشیون به پوسچرهایی به شکل راست
و ایستاده براي قسمتهاي مختلاف بادن در روش شیردوشای تانادم

در خصوص وضعیت بدنی غالب همزمان ،پوسچر خماش باراي اغلاب
اعضاي بدن در شیردوشی سنتی (دستی) نشاان دهناده جماع شادن
بدن براي كاركردن در ارتااع پایین بود .ررا كاه در ایان روش محال
قرارگیري گاو و كارگر در یک ارتااع بود ،بنابراین باراي دسترسای باه
پستانهاي گاو ،كارگر به حالت رمباتمه روي زماین ماینشسات .در
روش شیردوشی استانشیون نیز بهمقتضااي ایان كاه در غالاب زماان
شیردوشی كارگر در ارتااع پایین كار میكناد ،تماام اعضااي بادن در
پوسچر خمش قرار داشتند و كاارگر مطاابق روش سانتی روي زماین
قرار میگرفت .اما در مورد روش تاندم باه دلیال كااركردن در ارتاااع
باالتر نسبت به دو روش قبلی كارگر به مدت  2/5ثانیه یا  20/4درصد
از كل زمان بیشترین وضعیت بدنی غالب همزماان خاود را در حاالتی
داشت كه پایین تنه كامالً حالت قائم و عادي داشت.

داشت .از آنجا كه پوسچر بدنی یکنواخت باراي مادت طاوالنی باعاث

در مطالعه دیگري نیز در خصوص وضعیتهاي بادنی غالاب مجازا در

ایجاد درد و اختالالت عضالنی-اسکلتی مایشاود ( ،)21،25مایتاوان

شیردوشی استانشیون پوسچر سر ،بازوهاا ،سااعدها و دساتهاا را باه

گات ایستادن مارط در شیردوشی تاندم و خم شادن ماارط كمار در

ترتیب در حالت خمش ،خمش ،خمش و پیچش کكر شدند ( .)24این

روشهاي دستی و استانشیون میتواناد باعاث باروز درد و اخاتالالت

نتیجه مؤید یافتههاي مطالعهي حاضر میباشد .اما در خصوص پاایین

عضالنی-اسکلتی در ناحیه كمر در بین كاارگران شیردوشای سانتی و

تنه برخالف نتایج مطالعه فعلای كاه اغلاب پاایین تناه را در پوساچر

مکانیزه شود.

خمش نشان میدهد ،تحقیق کكر شده این اعضا را بیشاتر در پوساچر

با توجه به نتایج کكر شده در خصاوص وضاعیت هامزماان و مجازاي

عادي کكار كارده اسات ( )24ولای یافتاههااي محققاان دیگاري در

انگشااتان پوسااچر «حلقااه شاادن پاانج انگشاات» در هاار سااه روش

خصوص روش شیردوشای استانشایون وضاعیتهااي بادنی غالاب را

شیردوشی غالب بود كه علت آن میتواند این مسئله باشد كاه انجاام

همچون مطالعهي حاضر ،پوسچر خمش كمر به همراه رمباتماه زدن

فعالیتهاي مربوط به شیردوشی از جمله شستن پساتانهااي گااو و

بهوسیله خم كردن زانوها را به عنوان اعالم كردناد ( .)22در خصاوص

دوشش دستی در روش شیردوشی سنتی و استانشیون اقتضا میكارد

شیردوشی تاندم نیاز همچاون مطالعاه حاضار ،در تحقیقاات دیگاري

كه انگشتان كارگر شیردوش این حالت را بهطور غالاب داشاته باشاد.

بیشتر اعضاي پایین تنه و تنه در پوسچر عاادي گازارش شاده اسات

پوسچر «حلقه شدن پنج انگشت» كه باهصاورت متنااوب و مکارر در

(.)24،23

روش شیردوشی سنتی (دستی) بسیار بیشاتر از دو روش شیردوشای

اگر ره پوسچرهاي خماش بادن باین دو روش شیردوشای سانتی و

دیگر رخ داده بود به این دلیل بود كه فعالیت دوشش دساتی تنهاا باا

استانشیون تقریباً مشترک است اما با مشاهدهي دقیقتر نتایج مربوط

اتّکا به این حالت در انگشتان انجام میشد و این فعالیات مادت زماان

به پوسچرهاي غالب همزمان و مجزاي بدن كارگر شیردوش در این دو

زیادي از كل عملیات دوشش در روش سانتی را باه خاود اختصااص

روش ،مالحظه میشاود از شیردوشای سانتی باه سامت استانشایون

میداد.

میزان غالب بودن (درصد زماانی) پوساچرهاي خماش رو باه كااهش

از طرفی همانگونه كه از دادههاي نتایج مشخص اسات باهتادریج باا

است كه این امر باعث كاهش بروز اختالالت عضالنی-اسکلتی ناشی از

حركاات از روش شیردوشاای ساانتی (دسااتی) بااه ساامت شیردوشاای

این نوع پوسچرها میشد.

استانشیون و پس از آن شیردوشی تانادم یاا باه عباارتی باا افازایش
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ماایانجامااد .در واقااع بااا افاازایش مکانیزاساایون پوسااچرهاي نشسااته
كارگران شیردوش به پوسچرهاي ایستاده متمایل میشوند و ایان امار
باعث پیدایش تدریجی خطر بروز اختالالت عضالنی-اسکلتی ناشای از
پوسچرهاي ایستاده طوالنی مدت میشد.
با توجاه باه وضاعیت بادنی غالاب هامزماان و مجازاي بادن كاارگر
شیردوش ،در روش شیردوشی سنتی و استانشیون بیش از  07درصاد
از زمان كارگر تنه و پاهاي خود را براي كاركردن در ارتااع پایین خام
میكرد و در مقابل در روش تاندم ،به دلیل كار كاردن در ارتاااع بااال،
بیش از  37درصد از مواقاع كاارگر در حالات ایساتاده و راسات قارار

ارزیابی ارگونومیکی روش هاي شیردوشی سنتی و ...
میزان ورود مکانیزاسیون در فرآیند شیردوشای مادت زماان و درصاد

ایستاده متمایال مایشاوند .همچناین در روش شیردوشای سانتی و

حالت «حلقه شدن پنج انگشت» كاهش یافته است .بنابراین با استناد

استانشیون ،خم شدن مارط كمر براي كاركردن در ارتااع پاایین و در

به مطالعات دیگر محققان كه وجود وضعیتهاي بدنی طاوالنیمادت،

مقابل در روش تاندم ،ایستادن مارط به دلیل كار كردن در ارتااع بااال

متناوب و مکرر را عاملی براي ایجاد درد و اختالالت عضالنی-اساکلتی

میتوانند باعث بروز درد و اختالالت عضالنی-اسکلتی در ناحیاه كمار

برشمرده اناد ( ،)21،25،22مایتاوان گاات اعماال مکانیزاسایون در

در بین كارگران شیردوشی سنتی و مکانیزه شود.

فرآیند شیردوشی باعث كاهش احتمال بروز درد و اختالالت عضالنی-

همچنااین در خصااوص انگشااتان كااارگر شاایردوش بایااد گااات ،از

اسکلتی در انگشتان كارگر شیردوش میشود.

شیردوشی سنتی تا شیردوشی مکانیزه ،یعنی باا افازایش میازان ورود

در خصوص وضعیت غالب همزمان و مجزاي انگشتان هماانطاور كاه

مکانیزاسیون در فرآیند شیردوشی ،وضعیتهاي طوالنی مدت ،متناوب

کكر شد هر سه روش در پوساچر «حلقاه شادن پانج انگشات» قارار

و مکرر براي انگشتان دست كارگران شیردوش رو به كااهش گذاشاته

داشتند .ولی در شیردوشی تاندم انگشتان دست رپ در حالت «حلقه

است.

شدن رهار انگشت» قرار داشتند كه علت آن گرفتن شایلنگ آب در
حین شستن پستانهاي گاو بود.

پیشنهادها

در نهایت باید به این نکته توجه داشت كاه وضاعیت غالاب هامزماان

این مطالعه نشان داد با توسعه مکانیزاسیون شیردوشی ،انجام فعالیت-

جهت استااده در طراحی ابزار و محل كار كااربرد دارد ،در حاالی كاه

هاي مربوط به شیردوشی از حالت نشسته به حالت ایستاده در كاارگر

وضعیت غالب مجزا براي ارزیابی فشار فیزیکی وارد شده ناشای از كاار

در حال تلییر است .اما هماان طاور كاه نشساتن ماارط باعاث باروز

روي هر یک از اعضاي بدن كارگر مناسبتر میباشد (.)24

اختالالت عضالنی-اسکلتی میشود ،ایستادن مارط نیز همین پیامد را

از جمله محدودیتهاي عمده این مطالعه تکجنسی بودن نمونههااي

به دنبال دارد .بنابراین رویکرد در توسعه مکانیزاسایون شیردوشای در

انسانی مورد بررسی است .این امر واضح است كه جنس مرد و زن باه

كنار سایر عواملی كه باید مد نظر قرار گیرند بایستی به سمت افزایش

دلیل داشتن شاخصههاي فیزیکی متااوت در برابر محیط كاار و ابازار

زمان استراحت و تنوع حركتی جهات كااهش خطار باروز اخاتالالت

یکسان واكنشها ،عالئم فیزیکی و تأثیرپذیريهاي متااوتی را از خاود

عضالنی-اسکلتی در كارگران شیردوش نیز توجه شود.

نشان میدهند و میتوان گات خطر بروز اختالالت عضاالنی-اساکلتی
در جنس زن میتواند متااوت باشد.
با وجود حضور هر رند كمتر زنان در بخش داماداري گااو شایري در
ایران در مقایسه با سایر كشورها ،فقدان نمونه انسانی از جانس زن در
این مطالعه كه روي فعالیاتهااي شیردوشای در بخاش داماداري باه
عنوان یکی از زیر بخشهاي عمده كشاورزي انجام شده است را مای-
توان به عنوان محدودیت و كاستی این مطالعه تلقی كرد.

تشکر و قدردانی
نویساندگان مراتاب قادردانی خااود را از كاارگران داوطلاب ،ایسااتگاه
دامپروري دانشگاه كشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان و بخاش
امااور دام جهاااد كشاااورزي شهرسااتان رامهرمااز بااه خاااطر همکاااري
صمیمانهي ایشان اعالم میدارند .این مطالعه توسط معاونت پژوهشای
دانشگاه كشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان حمایت مالی شاده
است.

نتیجهگیری
ارزیابی فشار كااري وضاعیت بادن در ساه روش شیردوشای سانتی،
استانشیون و تاندم با استااده از روش تلایقی نشان داد كه با افازایش
مکانیزاسیون پوسچرهاي نشسته كاارگران شایردوش باه پوساچرهاي
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Abstract
Introduction: Despite the introduction and development of agricultural mechanization in the dairy farm sector of Iran,
many tasks are still performed by manual labor in the country’ dairy farms, including milking, and necessitate poor
body postures and movements that help increase the risk of musculoskeletal disorders among hand milking workers.
Material and Methods: The present study was conducted to assess the postural workload of workers during hand
milking in the dairy farms of Ramin Agriculture and Natural Resources University and Ramhormoz county. Three
milking techniques were assessed, including traditional hand milking, milking stanchion (mobile milking unit) and
tandem parlor milking (the double-3 tandem). The postural workloads of 34 male milking workers were evaluated
through mixed-methods.
Results: The results obtained showed that hand and stanchion milking require major parts of the body to be in a bent
position over 70% of the time due to the operations taking place at a low height from the ground. In contrast, tandem
milking required the body to be in a straight position over 90% of the time due to the operations taking place at a
substantial height from the ground. Moreover, in terms of finger posture, all three techniques required the workers’ five
fingers to be wrapped around different milking tools and parts of the cattle throughout the processes.
Conclusion: Being bent for long periods of time during the process of hand and stanchion milking and standing
upright for long periods during tandem milking both caused musculoskeletal disorders of the back and backache for
workers of both traditional and mechanized milking. In the case of the finger posture, prolonged repetitive finger
postures decrease for milking workers with the increased mechanization of milking.
Keywords: Agricultural mechanization, postural workload assessment, mixed-methods posture, musculoskeletal
disorders
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