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  چكيده:

 روی توانند، می شده ایجاد ارتعاشاترتعاش زا هستند. ا روند می بكار نقل و حمل و کشاورزی صنعت، در که خودرو هایی تمام

عضالنی می باشد. از  -تواند ایجاد کند اختالالت اسكلتی . یكی از اثراتی بهداشتی که ارتعاش میبگذارند اثر افراد ایمنی و سالمتی

ارزیابی  این مطالعه با هدفاین رو رانندگان جز افرادی هستند که به شدت در معرض این عامل زیان آور فيزیكی قرار دارند. لذا 

 عضالنی در رانندگان خودرو های معدن انجام گرفت.  -ارتعاش و ارتباط آن با اختالالت اسكلتی
این مطالعه از نوع مطالعات مقطعی شاهد دار می باشد و در بخش معدن مجتمع گل گهر سيرجان به انجام رسيد. در این مطالعه 

همه خودروهای فعال بخش معدن و رانندگان آنها را به صورت سرشماری و یک گروه از پرسنل اداری که به صورت تصادفی ساده 

استاندارد و طبق توصيه  SAVN 958د. ارزیابی ارتعاش با استفاده از دستگاه ارتعاش سنج انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتن

عضالنی در رانندگان و گروه  -انجام گرفت. وضعيت اختالالت اسكلتی ISO5349-1و  ISO 2631-1-1997(R2004)های 

. داده ها مورد ارزیابی قرار گرفتاز چک ليست  عروقی با استفاده -شاهد نيز با پرسشنامه استاندارد شده نوردیک و اختالالت عصبی

و رگرسيون لجستيک مورد  One Way ANOVA ،Correlationو با آزمون های آماری توصيفی،  SPSS 16نرم افزار  توسط

 آناليز قرار گرفتند. 
و ها مشغول به فعاليت شيفت با این خودر 4راننده در  912مدل بررسی شدند که  92نوع و در  7خوردو در  29در این مطالعه 

( و دریل ها کمترین m/sAeq 2/179 =2بودند. در بين خودرو های مورد بررسی گریدر ها بيشترین ميانگين شتاب معادل )

( را داشتند. ميانگين شتاب معادل تمامی خودرو های مورد بررسی به جز دریل ها 2m/s = 0/479Aeqميانگين شتاب معادل )

( 2m/s = 0/318Aeq) ها شاول نيز در بازو -دست کلی معادل شتاب ميانگين بود. بيشترین ISOساعته  8د باالتر از حد استاندار

 .باشد می (2m/s Aeq= 0/041) کوماتسو تن 122 ترکس، تن جدید 122 ترکس به مربوط کلی معادل شتاب ميانگين کمترین و

، دست ها/دست مچ ،گردن نواحی در، بوده اند فعاليت در دیتتوام با محدو که گذشته ماه 19 عضالنی -اسكلتی شيوع اختالالت

نواحی گردن و  مربوط بهدرصد(  17/6)بيشترین شيوع . وجود داشت شاهد و مورد گروه دو بين معناداری اختالف کمر و پشت

 -ار و اختالالت اسكلتیدر ناحيه مچ پا/پا بود. بين متغير های ارتعاش، مصرف سيگار و سابقه کدرصد(  2/3)کمر و کمترین شيوع 

 فعاليت، ارتباط معنا داری وجود داشت. در توام با محدودیت گذشته ماه 19 عضالنی
این مطالعه نشان داد که ارتعاش تمام بدن در خودرو های سنگين معدن بسيار زیاد بوده و این یک عامل موثر بر شيوع باالی 

 د.عضالنی در رانندگان آنها می باش -اختالالت اسكلتی
    

 نتایج:

 مناسب راهكار وارائه سنگين خودروهای رانندگان در عضالنی اسكلتی اختالالت با آن رابطه و ارتعاش ارزيابي  عنوان پروژه:

 مجتبي امكاني محقق: دانشجويي نوع:

 راضيه اميني زاده  مشاور صنعتی: علوم پزشكي كرمان  دانشگاه :

 10/7/1931 :تاریخ شروع نژاد هاشمي ناصر دكتر استاد راهنما:

 3/7/1929 :تاریخ پایان  آب و محيط زيست بخش پژوهشی:
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الک عامل فيزیكی خطرناک هم برای استه در این مطالعه دریافتيم که ارتعاش در خودرو های سنگين معدن به عنوان یک

خودرو و هم برای اثرات بهداشتی آن بر روی رانندگان آنها باید بيشتر مورد توجه قرار گيرد. ارتعاش در اکثر خودرو ها بسيار 

و حتی از حد مراقبت نيز باالتر بود. در بررسی وضعيت کارایی صندلی ها نيز مشخص شد که در برخی بيشتر از حد استاندارد 

از خودرو ها صندلی ها وضعيت بسيار نامناسبی دارند بنابراین اصالح این صندلی ها از نظر ارگونوميک و از نظر سيستم تعليق 

افرادی که با این  درعضالنی در نواحی مختلف بدن  -ت اسكلتیاختالالشيوع بسيار ضروری به نظر می رسد. نتایج نشان داد 

. شاید شيوع اختالالت در بررسی های کوتاه مدت به شكل کامال دقيق دیده نشود ولی با خودرو ها کار می کنند باال است

افراد این برای را يشماری که ارتعاشی باالتر از حد استاندارد دارند بطور حتم مشكالت ب ،افزایش سابقه کار با این خودرو ها

لذا بایستی راهكارهای کنترلی مناسبی برای کاهش مواجهه افراد با ارتعاش درنظر گرفت و غربالگری های  بوجود خواهند آورد

 عضالنی انجام داد. -بيشتری برای افراد مستعد و افراد دارای مشكل اسكلتی

 


