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عضالنی -شود. اختالالت اسکلتیاغل شناخته میترین مشعنوان یکی از خطرناککشاورزی بهدر بسیاری از کشورها،  :مقدمه

بیومکانیکی، های ریسکباشند. کارگران گلخانه همانند دیگر کشاورزان در معرض انواع ترین صدمات در کشاورزان میشایع

 یلعههای اندام فوقانی باالست. مطاها شیوع آسیبحرکات تکراری، اعمال نیرو و پوسچر بدنی نامناسب هستند و در بین آن

صورت  1395در سال  OCRAگلخانه با استفاده از تکنیک شاخص  کارگرانهای تکراری فعالیتارزیابی  حاضر با هدف

 پذیرفت.

جهت  طور سرشماری وارد مطالعه شدند. بهگلخانه  کارکناننفر از  50تحلیلی و مقطعی -این مطالعه توصیفیدر  :روش کار

های تکراری شاخص فعالیت تکراری، از روش یوظیفه 6عضالنی اندام فوقانی در -سکلتیهای اناراحتی زایارزیابی عوامل خطر

 ISO 11228-3در استاندارد  این روش استفاده شد.( OCRA: Occupational Repetitive Actions Indexشغلی )

ام اقدامات پیشگیرانه مفید منظور انجتواند بههای فوقانی توصیه شده است و میجهت ارزیابی ریسک اندام EN 1005-5و 

مورد نیرو، پوسچر، حرکات اضافی، ساعات بدون استراحت و مدت زمان انجام کار اعمال  در این روش ریسک فاکتورهای .باشد

 گیرند. ارزیابی قرار می

 زنیقلمه وظایفدست راست مربوط به  OCRAشاخص  اتترین نمربیش حاصل از این تحقیق نشان داد کهنتایج  ها:یافته

(8/3OCRA index=) و هرس( 48/3کردنOCRA index=) ترین نمره شاخصهمچنین کم بود OCRA  دست راست

-داری را در میانگینآزمون آنالیز واریانس یک طرفه تفاوت معنی .( بود=57/1OCRA indexمتعلق به وظیفه کاشت دانه )

  .(>05/0P) نشان داد هر یک از دو دستبرای در وظایف مختلف  OCRAهای شاخص 

کاری و نشاءکاری به کردن، وجینترین فعالیت بوده و وظایف هرسزنی، خطرناکقلمهی گیری: طبق نتایج، وظیفهنتیجه

تر نسبت به دست چپ در معرض اختالالت علت بکارگیری بیشو دست راست به بعدی قرار گرفتندهای ترتیب در رتبه

افزودن نیروی انسانی جهت تقسیم وظایف و کار،  زیادگلخانه و حجم  باالیوجه به مساحت بات عضالنی قرار دارد.-اسکلتی

های کششی به . همچنین آموزش ورزشدگردتوصیه میافزایش مدت زمان استراحت جهت بازگشت عضالت به حالت عادی 

-نی و افزایش راندمان افراد میعضال-ها و استقامت انسان، کاهش صدمات اسکلتیموجب افزایش نیرومندی ماهیچه کارکنان

توان با استفاده از ابزارآالت ارگونومیکی مناسب از نظر تناسب ابعاد، کردن و برداشت محصول میزنی، هرسدر قلمه .گردد

 گلخانه کاست.  کارگران های مکانیزاسیون از شیوع اختالالت درنیروی مورد نیاز، چنگش الزم و روش
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